
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, nikmat dan karuniaNya sehingga praktikan dapat melaksanakan 

Praktik Profesi serta dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Profesi ini. 

Adapun penulisan ini dimaksud untuk memenuhi nilai mata kuliah Praktik Profesi dan 

untuk memenuhi persyaratan kelulusan di semester ini. 

 

Laporan Praktik Profesi ini disusun berdasarkan apa yang telah praktikan jalani di sebuah 

perusahaan kontraktor “PT.Karutama Selaras” yang beralamat di Jl. Daan Mogot No.119, 

RT.11/RW.3, Duri Kepa, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 11510 yang dimulai dari tanggal 11 September 2018 s/d 13 Desember 

2018. 

 

Dalam penyusunan laporan hasil Praktik Profesi ini praktikan banyak 

mendapatkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, 

oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT yang telah memberi keberkahan dan nikmat berupa kesehatan 

sehingga praktikan dapat melaksanakan Praktik Profesi dengan baik. 

 

2. Keluarga besar praktikan yang telah mendukung dan membantu praktikan 

dalam segi materil dan moril, yang selalu memotivasi praktikan untuk dapat 

menyelesaikan laporan ini. 

 

3. Bapak Ir. Ariani Kusumawardani, M.Si. selaku Dekan Fakultas Desain dan Seni 
Kreatif. 
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4. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Sn, M.Ds. selaku Ketua Program Studi 

Desain Interior yang telah membantu praktikan dibidang akademik. 

5. Ibu Anggi Dwi Astuti, S.Ds. MM. selaku Dosen Koordinator Praktik Profesi 

Program Studi Desain Interior. 

 

6. Ibu Anggi Dwi Astuti, S.Ds. MM. selaku Dosen Pembimbing Praktik Profesi 

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan 

kepada praktikan dalam penulisan laporan ini. 

 

7. Bapak Ir. Budiman Yuwana selaku President Director dan Bapak Kasto selaku 

Manager Project PT. Karutama Selaras yang telah memberikan kesempatan 

kepada praktikan untuk dapat menjalankan Praktik Profesi di perusahaan ini. 

 
 

8. Teman-teman angkatan 2015 yang menjalani Praktik Profesi, yang telah 

memberikan semangat, motivasi dan sharing selama menjalani Praktik Profesi. 

 

9. Frita Arwani, Riza Istika, Sarah Aulia, Indah Purnamasari, Dicky Jonson, 

yang telah bersedia memberikan masukan dan izin agar laporan Praktik 

Profesi miliknya dijadikan bahan referensi. 

 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang 

telah membantu dalam penyusunan laporan Praktik Profesi ini. 
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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. 

 

 
 

Jakarta, 13 Desember 2018 

 

 

 

 

Marcia Chrisyolita 
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