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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik. 

Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN KONSTRUKSI ABUTMENT (A1) 

OVERPASS ASTEK JOMBANG PADA PROYEK JALAN TOL JORR II 

KUNCIRAN-SERPONG PAKET 2 RUAS PARIGI – SERPONG              

(STA 46+500 s/d STA 50+942)” Ini disusun guna melengkapi dan memenuhi 

persyaratan kelulusan pendidikan pada Program Studi Diploma III Teknik Sipil 

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan selesai tanpa 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis 

menyampaikan terima kasih atas  bantuannya kepada: 

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta 

kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

Magang ini. 

2. Orangtua, keluarga besar yang selama ini telah membiayai juga memenuhi 

semua kebutuhan penulis dan memberikan dorongan serta do’anya kepada 

penulis, sehingga penyusunan Laporan  Magang ini dapat selesai. 

3. Asri Nurdiana, ST. MT. selaku Ketua Program Studi Diploma III  

Teknik Sipil SekolahVokasi Universitas Diponegoro. 

4. Ir.H.Suharjono,SP,MT. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan 

laporan ini. 
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5. PT.Adhi-Acset KSO. selaku kontraktor Proyek Pembangunan Jalan Tol 

JORR 2 Kunciran-Serpong . 

6. Staff  Proyek Pembangunan Jalan Tol JORR 2 Kunciran-Serpong, selaku 

pembimbing di kantor, base camp, serta lapangan sewaktu magang. 

7. PT. Marga Trans Nusantara , selaku penyelenggara Proyek Pembangunan 

Jalan Tol JORR 2 Kunciran - Serpong. 

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan dan tentu saja jauh dari sempurna, karena keterbatasan 

kemampuan penulis. Untuk itu, penulismengaharapkan saran dan kritik yang 

membangun guna kesempurnaan laporan ini. 

Penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

  

Semarang, 24 Maret  2019 

  

 

Penyusun 
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MOTTO 
 

 

 

 

• Tekad saja tidak cukup untuk mencapai hasil, harus ada usaha dan 

tindakan. 

• “Maka ketika kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, 

bersegeralah untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain.”  

(Q.S. Al-Insyirah : 7). 

• Diawali dengan Basmallah dan diakhiri dengan hamdallah. 

• Berpikirlah yang baik, berkatalah yang baik, lakukanlah yang baik 

agar terhindardari yang buru 

• Koreksi diri, itu adalah kunci utama menemukan keberhasilan. 


