
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik dengan 

judul “STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN UNTUK  

PEGAWAI DI BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN (BBLM) BANDU NG”. 

Laporan Kerja Praktik ini merupakan salah satu mata kuliah yang harus dipenuhi 

pada Jurusan Bisnis dan Manajemen Program Diploma III, Universitas Widyatama, 

Bandung. 

Sangat disadari bahwa penulisan Laporan Kerja Praktik ini masih sangat 

sederhana dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang objektif untuk 

penyusunan laporan-laporan yang akan datang. 

Dalam pembuatan Laporan Kerja Praktik ini, tidak mungkin terwujud tanpa 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik dari awal sampai tersusunnya laporan ini. 

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

yang terhormat: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,MS.,Ak, selaku Ketua Yayasan Universitas 

Widyatama. 

2. Bapak Prof.Dr.H. Surachman Sumawihardja, S.E. Selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 

 



 
 

3. Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M. Selaku Ketua Studi Manajemen Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Bapak Stevanus Adree C.S, S.H., M.M. Selaku dosen pembimbing yang dengan 

penuh kesabarannya dalam membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan berharga, dukungan dan masukannya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat kepada saya. 

6. Seluruh staff Universitas Widyatama yang telah banyak membantu. 

7. Ibu Iis, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat 

diterima melakukan Praktik Kerja Lapangan di Balai Besar Logam dan Mesin 

(BBLM) Bandung. 

8. Bapak Drs. Yohan Endro Susanto, selaku pembimbing di Balai Besar Logam dan 

Mesin (BBLM) yang telah memberikan tugas, nasihat, dukungan dan waktu untuk 

berbagi cerita kepada saya. 

9. Seluruh karyawan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM), terutama Tedi yang 

telah mendukung dan membantu memberikan data-data yang diperlukan. 

10. Kedua orang tua dan Kakak saya tercinta yang telah membei banyak dukungan 

moril maupun materi, perhatian, kasih sayang dan pengorbanan kepada saya 

sehingga saya dapat menyelesaikan Program Diploma III. 

11. Rangga Garnadi, yang telah memberikan semangat di setiap langkahku. Dan 

terima kasih atas kasih sayan, kesetiaan dan kepercayaannya selama ini yang telah 

banyak mendukung kuliahku. 



 
 

12. Sahabat di kampus (Ei, Evi, Hermina, Nita, dan Riki) terima kasih atas 

persahabatan yang selama ini kalian berikan, dan kebersamaan kita selama 

menjalani perkuliahan ini. 

13. Sahabatku Dian, terima kasih atas bantuan dan dorongan serta persahabatannya 

selama ini. 

14. Teman-teman yang selalu mengiringi setiap langkahku, terima kasih untuk 

segalanya. 

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi 

dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik. Semoga 

Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Berkah-Nya kepada kita semua, Amin. 

 

 

Bandung.   Juni 2006 
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