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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Praktik Profesi tanpa ada halangan apapun sesuai dengan waktu yang telah 

di tentukan. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman dan ilmu yang penulis peroleh selama 

melaksanakan Praktik Profesi Desain Interior. 

 Laporan Praktik Profesi ini yang telah penulis susun ini di buat dalam rangka satu syarat 

untuk mengikuti ujian akhir pada program studi Desain Interior Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

 Dengan ini penulis penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan tersusun dengan baik 

tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karna itu, pada kesempatan kali ini tidak lupa 

juga penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam kegiatan Praktik Profesi maupun dalam menyusun laporan ini. 

1. ALLAH SWT 
Yang telah memberi karunia panjang umur sehingga praktikan dapat melaksanakan Kerja 

Praktik dengan lancar 

2. Kedua Orang Tua 
Yang telah membesarkan, merawat, membimbing Praktikan serta memberikan dukungan 

moril kepada Praktikan, mudah-mudahan dengan selesainya laporan Kerja Praktik ini 

dapat membuat Beliau bangga 

3. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Sn 
Selaku Ketua Program studi Desain Interior Fakultas Desain dan Seni Kreatif 

4. Ibu Henny H. Gambiro, Ir, M.Si 
Selaku dosen pembimbing, dosen yang membimbing praktikan hingga menyelesaikan 

laporan kerja praktek 
5. PT.Arte Monde Global 

Yang telah memberikan kesempatan pada Praktikan  dalam melakukan Kerja Praktik 

6. Ibu Wayan Vika Febiani 
Selaku senior desainer PT.Arte Monde yang telah membantu dan membimbing dalam 

melakukan kerja praktik 

7. Rekan – Rekan Jurusan Desain Interior  
Yang telah membantu Praktikan menyemangati, mendukung, memberi masukan dan 

semangat dalam proses kerja praktik 

 

 

 

 

 Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dalam keadaan sempurna, oleh karna itu 

kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan ini. 

http://mercubuana.ac.id/
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 Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar besarnya apabila dalam penyusunan Laporan 

ini terdapat banyak kesalahan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

Laporan ini dan pada umumnya bagi para pembaca 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 3 Desember 2018 

 

 

 

   

 Yogi Gustianto  
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