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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya,

kami dapat menyelesaikan laporan kerja praktek di PT. Dok dan Perkapalan

Surabaya (Persero) dalam jangka waktu yang sesuai rencana sebagai bukti,

dokumentasi dan sarana informasi dan referensi kerja praktek di PT. Dok dan

Perkapalan Surabaya (Persero).

Kerja praktek di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) merupakan

bagian dari Mata Kuliah Kerja Praktek di Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi

Universitas Diponegoro. Kerja praktek ini dilaksanakan satu kali. Tujuan

diadakannya kerja praktek ini adalah untuk menunjang materi yang telah diterima

oleh mahasiswa dalam masa perkuliahan di dalam kelas tentang segala informasi

mengenai dunia perkapalan. Maka dari itu, pihak birokrasi dari Teknik

Perkapalan Sekolah Vokasi UNDIP mewajibkan kepada mahasiswanya untuk

mengaplikasikan segala materi tersebut pada dunia yang lebih nyata dalam bentuk

kerja praktek. Kerja praktek ini mempersiapkan wisudawan dan wisudawati agar

dapat bersaing didunia kerja nantinya dan cepat beradaptasi dengan lingkungan

kerjanya.

Penyusunan laporan ini, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu

persyaratan dari ujian Tugas Akhir Progam Studi Teknik Perkapalan Sekolah

Vokasi Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu yang berharga serta

penyertaan dalam doa sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan

baik.
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Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang,

serta kesabarannya selama kami menempuh kerja praktek ini.

2. Bapak Dr. Sunarso Sugeng AT, MT selaku Ketua Jurusan Teknik

Perkapalan Sekolah Vokasi yang telah memberikan perijinan untuk

mengadakan Kerja Praktek di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

3. Bapak BinaSamudra selaku Manager Pengembangan SDM PT. Dok dan

Perkapalan Surabaya (Persero).

4. Bapak Sugito selaku pembimbing kerja praktek di PT. Dok dan Perkapalan

Surabaya (Persero) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada

praktikan.

5. Seluruh Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Bengkel serta seluruh staf

dan karyawan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

6. Teman-teman kerja praktek yang telah memberikan dukungan dan berbagi

ilmu selama masa kerja praktek.

7. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Demikian kami menyusun laporan kerja praktek ini, apabila terdapat

kesalahan sumber atau pengetikan, kami mohon maaf. Semoga laporan ini

dapat member manfaat bagi semua pihak yang membaca. Atas perhatiannya

kami mengucapkan terimakasih.

Semarang,14 Februari 2017

Penyusun


