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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji dan syukur praktikan panjatkan 

kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah 

diberikan sehingga praktikan dapat melaksanakan Praktik Profesi serta dapat 

menyelesaikan penulisan laporan Praktik Profesi ini tepat pada waktunya. 

Adapun penulisan ini dimaksud untuk memenuhi nilai mata kuliah Praktik 

Profesi dan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di semester ini. 

Shalawat teriring salam  selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para tabi’in.  

Laporan Praktik Profesi ini disusun berdasarkan apa yang telah 

praktikan jalani di sebuah perusahaan kontraktor “PT. Nuanza Karya 

Selaras” yang beralamat di Jl. Cipto mangunkusumo No. 45 ciledug, 

Tangerang yang dimulai dari tanggal 18 Oktober 2018 s/d 18 Januari 2019.  

Dalam penyusunan laporan hasil Praktik Profesi ini praktikan banyak 

mendapatkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai 

pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

secara tulus kepada:  

1. Bapak dan Ibu tercinta yang tak pernah lelah dan senantiasa mendoakan 

dan memberi dukungan kepada praktikan dalam segala hal. Serta kakak 

dan adik-adik penulis yang selalu memotivasi praktikan untuk dapat 

menyelesaikan laporan ini. 

2. Bapak Ir. Edi Muladi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Desain dan Seni 

Kreatif. 
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3. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Sn, M.Ds. selaku Ketua Program 

Studi Desain Interior yang telah membantu praktikan dibidang 

akademik. 

4. Ibu Anggi Dwi Astuti, S.Ds, M.M selaku Dosen Koordinator Praktik 

Profesi Program Studi Desain Interior. 

5. Bapak Dodi Pujayanto, Ir, MM selaku Dosen Pembimbing Praktik 

Profesi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan 

masukan kepada praktikan dalam penulisan laporan ini. 

6. Bapak Zamzami dan Bapak Joni yang telah memberikan kesempatan 

kepada praktikan untuk dapat menjalankan Praktik Profesi di perusahaan 

ini.  

7. Kak Zahra Firdausy selaku pembimbing lapangan Praktik Profesi yang 

telah membimbing dan membantu praktikan secara langsung. 

Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Praktik Profesi 

ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat dibutuhkan guna kesempurnaan laporan ini. Harapan 

praktikan semoga laporan Praktik Profesi ini dapat bermanfaat bagi 

praktikan dan juga pembaca. 

        

 

    Tangerang, 10 Desember 2018     

  

      

Rio Haditirtana 
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