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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 

 
Assalamu’alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh. 
 
 
 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga saya dapat melaksanakan Praktik Profesi dan juga 

menyelesaikan laporan ini dengan baik. 
 

Laporan Praktik Profesi ini saya susun berdasarkan pengalaman dan data-

data yang saya peroleh selama melaksanaka Praktik Profesi ini di Puspa Graha 

Utama. Laporan ini di susun sedemikian rupa dengan tujuan dapat diterima dan 

dipahami oleh pembimbing serta dapat dipakai sebagai usulan adik-adik kelas 

yang nantinya juga akan melaksanakan Praktik Profesi dan menyusun laporan. 
 

Dalam penyusunan laporan Praktik Profesi, tidak akan berjalan jika tidak 

adanya pihak- pihak yang membimbing, mendukung serta membantu sehingga 

penyusunan laporan ini dapat di selesaikan, dalam kesempatan ini praktikan akan 

mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
 

1. Allah SWT yang telah memberi karunia panjang umur dan kesehatan 

sehingga dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar. 
 

2. Kedua orang tua  yang telah memberikan kasih sayang serta do’a tiada 

henti, mendukung serta membimbing baik dalam hal materil dan moril, 

yang selalu memberikan memotivasi saya untuk dapat menyelasaikan 

laporan ini. 
 

3. Adik saya Qaula Arasy, yang selalu menghibur dan memberikan 

semangat untuk dapat menyelesaikan laporan ini. 
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4. Ibu Rr Chandrarezky Permatasari, S.Sn. M.Ds, selaku ketua Program Studi Desain 

Interior yang sudah membimbing saya dalam membuat laporan Kerja Praktik ini. 

5. Bapak Drs.Emilius ST,MT selaku dosen pembimbing .dosen yang membimbing 

praktikkan hingga menyelesaikan laporan kerja dalam melaksanakan Kerja Praktik. 
 
6. Bapak Rahmat Suparta selaku direktur utama serta pemilik dari Puspa Graha Utama 

yang telah mengizinkan saya melakukan Kerja Praktik di Puspa Graha Utama dan telah 

berbaik hati memberikan motivasi, membagi ilmu serta pengalaman yang berharga dalam 

melaksanakan Kerja Praktik. 

 
7. Bapak Narto Widodo selaku Office Manager dari Puspa Graha Utama yang telah 

mengizinkan saya melakukan Kerja Praktik di Puspa Graha Utama dan telah berbaik hati 

memberikan motivasi, membagi ilmu serta pengalaman yang berharga dalam 

melaksanakan Kerja Praktik. 

 
8. Bapak Alex Sumantri selaku Sipil Project Manager dari Puspa Graha Utama yang telah 

mengizinkan saya melakukan Kerja Praktik di Puspa Graha Utama dan telah berbaik hati 

memberikan motivasi, membagi ilmu serta pengalaman yang berharga dalam 

melaksanakan Kerja Praktik. 

 
9. Bapak Haryanto selaku pembimbing projek manager di proyek dari Puspa Graha Utama 

yang telah mengizinkan saya melakukan Kerja Praktik diapartment ambasade dan telah 

berbaik hati memberikan motivasi, membagi ilmu serta pengalaman yang berharga dalam 

melaksanakan Kerja Praktik. 
 
10. Kakak Andri Kurniawan selaku perencana desain di Puspa Graha Utama yang sudah 

berbaik hati membantu saya untuk dapat melakukan Kerja Praktik Profesi di Puspa Graha 

Utama dan juga telah membagi pengalaman, ilmu dalam dunia kerja praktik dikantor 

maupun dkantor. 

 
11. kaka Sarah Citra Seno Selaku perpajakan di Puspa Graha Utama yang sudah berbaik 

hati membantu saya mengumpulkan data data company kantor pgu, ilmu serta membantu 

saya dalam mengumpulkan data untuk penyusunan laporan ini. 
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12. Seluruh karyawan Puspa Graha Utama yang baik hati dan bersahabat yang telah 

memberikan saya dukungan dan banyak membantu saya dalam mengumpulkan data 

sebagai bahan laporan serta membagi pengalamannya dalam melaksanakan Kerja Praktik.  
 
13. Kakak Nanda Esa Putri Utami yang sudah bersedia meminjamkan laporannya sebagai 

bahan referensi saya dalam penyusunan laporan ini 
 
14. Silmy Kaffah,Nurul Setyaningrum,Sheilla Savita Devi  yang telah memberikan 

semangat dan dukungan dikala menjalani Praktik Profesi dan penulisan laporan 

 
 
Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna walaupun penulis telah 

berusaha dengan semaksimal mungkin dan daya upaya yang ada pada penulis. Semoga 

laporan Praktik Profesi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, penyusun pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 
 
 
                                                                                       Jakarta, 30 November 2018 
 
 
 
 
 

       Ilaa Alfi Syahrina 
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