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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

rahmat-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan dapat

menyelesaikan penyusunan laporan ini. Semua kegiatan yang kami laksanakan di PT. PLN

(PERSERO) Rayon Ampenan merupakan izin dan kehendak-Nya.

Laporan ini kami susun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan

di PT. PLN (PERSERO) Rayon Ampenan Mataram. Adapun Praktek Kerja Lapangan ini

merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di jurusan Teknik

Elektro Universitas Mataram. Di mana dalam kegiatan tersebut mahasiswa dituntut dapat

lebih peka dalam mengamati segala sesuatu yang ada di lapangan dan kemudian dapat

menarik suatu solusi sebagai hasil dari analisa dengan teori-teori yang ada.

Dalam kesempatan ini tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Yusron Saadi, ST., MT.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas

Mataram.

2. Bapak Sudi Mariyanto AlSasongko, ST. MT. selaku Ketua  Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknik Universitas Mataram.

3. Bapak Ida Bagus Fery Citarsa ST., MT. selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja

Lapangan yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan

Lapora Praktek Lapangan (PKL).

4. Bapak Chaidar Syaifullah,ST.,MM. selaku Manajer PT. PLN (PERSERO) AREA

Mataram yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan

Laporan Praktik kerja Lapangan (PKL)
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5. Bapak Fauzi Nanang Prayogo selaku manajer PT. PLN (PERSERO) Rayon

Ampenan, Bapak Juli Edi Prianto selaku Supervisior Teknik PT. PLN (PERSERO)

Rayon Ampenan, Bapak Lalu Harpan Wirayudha selaku Pembimbing Lapangan

pada Praktek Kerja Lapangan (PKL), serta staf – staf dan karyawan PT. PLN

(PERSERO) Rayon Ampenan yang dengan penuh perhatian telah memberikan

dorongan, semangat, bimbingan dan saran selama dalam melakukan kegiatan

praktek kerja dan penulisan laporan praktek kerja lapangan ini.

6. Kedua Orang Tua kami yang telah memberikan dukungan baik secara moril

maupun materil sehingga praktek kerja lapangan ini dapat terlaksana.

7. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan

dukungan dan bantuan selama melaksanakan praktek kerja lapangan ini.

8. Serata semua pihak seperti Tim Pemerataan Beban Rayon Ampenan, Tim

pemliharaan Jaringan (HARJAR) dan pegawai di lingkungan PLN Rayon Ampenan

yang telah banyak membantu memberikan masukan guna kebaikan dalam peleksaan

Praktek Kerja Lapangan maupun dalam penulisan laporan.

Akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, mengingat

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang

bersifat membangun.

Akhir kata semoga Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL) ini bermanfaat bagi rekan-

rekan mahasiswa.

Mataram, 12 Januari 2017,

Penyusun


