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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan  ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktek  yang berjudul “Desain Promosi 

PT Jaya Proteksindo Sakti Pada Sosial Media Instagram ”. Tujuan penulisan laporan kerja praktek 

ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan mata kuliah kerja praktek jurusan 

desain komunikasi visual, universitas mercu buana. 

Selama proses penulisan dan penyelesaian laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan 

yang tiada henti itu rasanya sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Untuk itu dalam sebuah 

karya yang sederhana ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis di beri kemudahan dalam suatu 

apapun 

2. Bapak Ir. Edi Muladi Msi, selaku Dekan Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas 

Mercu Buana 

3. Ibu Rika Hindraruminggar, S.Sn, M.Sn, selaku Kepala Jurusan Desain Komunikasi Visual 

Universitas Mercu buana 

4. Bapak Fachmi Khadam Haeril, M. Pd selaku  kordinator kerja praktek dan Dosen 

Pembimbing kerja praktek  yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan dalam 

penyelesaian laporan ini. 

5. Pulpin management yang telah memberikan ijin kerja praktek . 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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6. Yayah dan Ibu yang dengan penuh cinta dan kasih sayangnya Yang memberikan doa, 

dukungan dan motivasi secara materil maupun moril guna kelancaran penyelesaian laporan  

ini. 

7. Shoicha ahmad berkat motivasinya saya bisa sampai saat ini. 

8. Dian prasetya dan fadjri yang telah memberikan dukungan dan doa guna kelancaran kerja 

praktik ini. 

9. Rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas doa, 

motivasi dan kelancaran kerja praktek ini 

Semoga amal, bantuan bimbingan dan doa yang telah diberikan, mendapat balasan dari Allah 

SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaah. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan 

laporan ini. akhirnya penulis berharap semoga apa yang telah penulis selesaikan ini bermanfaat 

bagi kita semua. Amin. 

Jakarta, 8 Januari 2019 

   

Syamsi Alam Purnama 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




