KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan
rahmatNya sehingga saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan serangkaian
kerja praktik serta menyusun laporan kerja praktik. Laporan kerja praktek ini
berjudulkan tentang Perhitungan Intesitas Konsumsi Energi Pada Gedung Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), laporan ini tidak terlepas dari
doa, serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segenap kerendahan
hati penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, dan bantuan penyusunan
laporan ini sehingga berjalan dengan lancar. Diantaranya kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan beribu nikmat yang ada di muka bumi
ini.
2. Bapak Ir. Sulistyono, MM selaku Direktur Utama PT. Cometindo Mitra
Inti yang menerima saya untuk kerja praktik di PT. Cometindo Mitra Inti.
3. Bapak Dr. Setiyo Budiyanto, ST, MT selaku Ketua Program Studi Teknik
Elektro Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Muhammad Hafizd Ibnu Hajar, ST, M.Sc selaku Sekertaris
Program Studi Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana
5. Bapak Ir. Badaruddin M.Si selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik
6. Bapak Khairil, Bapak Yogi dan Ka Shery selaku pembimbing yang
mendukung dan memberi bantuan kepada penulis dalam penyusunan
laporan ini dan pelaksanaan kerja praktik.
7. Segenap direksi, Engineering Manager serta seluruh staff PT. Cometindo
Mitra Inti yang telah mengijinkan penulis melaksanakan kerja praktik di
Proyek Gedung B BMKG.
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8. Ayah, ibu, dan keluarga besar yang selalu mendukung penulis baik secara
spritual maupun moril, serta yang tak henti-hentinya menyemangati dalam
penulisan laporan kerja praktik ini.
9. Teman – teman seperjuangan Jurusan Teknik Elektro Angkatan 2016.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan kerja praktik
ini, yang tidak disebutkan satu per-satu.
Penulis sadar bahwa laporan kerja praktek ini masih banyak kekurangan karenan
kedangkalan ilmu penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca
sangatlah dibutuhkan demi sempurnanya laporan kerja praktik ini.
Jakarta, 2 Januari 2020

(Dian Rizky Maulana)
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