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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya yang telah memberikan bayak kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan 

Prakter Profesi dengan baik. 

Laporan Kerja Praktik ini disusun untuk memenuhi persyaratan Ujian Akhir Semester 

(UAS) dan untuk memenuhi gelar kesarjanaan di Universitas Mercu Buana, Fakultas Desain 

dan Seni Kreatif (FDSK) prodi Desain Interior, Universitas Mercu Buana. 

 Laporan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan apa yang telah praktikan jalani di salah 

satu perusahaan Arsitek konsultan & Interior PT. Karutama Selaras  

Jl. Daan Mogot No. 119 Rt.006/005 Komp. Aldiron Blok A3, Duri Kepa Kebon Jeruk 

Jakarta Barat 11510 

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan 

praktek profesi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, 

baik bersifat moril maupun materil, oleh karena-Nya, kami ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih antara lain kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmatnya berupa kesehatan dan 

panjang umur sehingga saya dapat menjalankan Kerja Praktik dengan baik. 
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2. Kedua orang tua yang telah membesarkan, merawat, membimbing, 

menyemangati dan memotivasi saya untuk dapat menjalani Kerja Praktik dan 

menyelesaikan Laporan Kerja Praktik. 

3. Ibu Dr. Ariani Kusuma Wardhani.,S.,Sn,M.DsDs. selaku Dekan Fakultas 

Desain dan Seni Kreatif. 

4. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Ds, M.Ds. selaku Ketua Program Studi 

Desain Interior, Fakultas Desain dan Seni Kreatif. 

5. Ibu Anggi Dwi Astuti S.Ds, MM. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang 

telah  bersedia membimbing dan mengarahkan dalam penulisan Laporan Kerja 

praktik. 

6. Ibu Zulfiska Nadaa M.Ds selaku Dosen Koordinator Praktik Profesi Program 

Studi Desain Interior. 

7. PT. Karutama Selaras yang telah bersedia memberi kesempatan dan menerima 

saya untuk menjalankan Kerja Praktik. 

8. Bapak Ir. Budiman Yuwana  selaku Diektur PT. Karutama Selaras yang telah 

memberi kesempatan untuk menjalankan Kerja Praktik. 

9. Pak Kasto, Pak Hendi, Pak Anto, Pak Budiyono selaku Pembimbing Lapangan 

Kerja Praktik yang telah membimbing dan membantu saya secara langsung. 

10. Seluruh karyawan PT. Karutama Selaras yang dengan ramah menerima 

praktikan melaksanakan Kerja Praktik. 

11. Untuk Marcia Chrisyolita, Indah Purnamasari, Gadis Rosa Geni, Lyanita Putri 

R. yang telah memberikan semangat, motivasi, dan sharing selama menjalankan 

Kerja Praktik. 
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12. Muhamad Jaelani selaku teman terdekat yang juga selalu memberikan dorongan 

motivasi dan semangat agar dapat menjalankan Kerja Praktik. 

13. Kak Reti Wafda dan Mutiara Zulul Fadilla  yang telah bersedia memberikan 

izin agar laporan Praktik Profesi miliknya dijadikan bahan referensi. 

14. Seluruh mahasiswa Desain Interior 2015 yang saya cintai, rindukan, dan 

sayangi yang sudah membantu, memotivasi dan sharing keluh kesah berada di 

tempat magang. 

15. Dan seluruh pihak teman, sahabat, keluarga yang tidak bisa saya sebutkan 

namanya satu-persatu yang juga telah mendukung dan memberikan semangat. 

Penyusunan Laporan Kerja Praktik ini disusun dengan sebaik-baiknya, dan tidak lupa 

harapan saya semoga laporan kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat 

menambah ilmu pengetahuan bagi kami. 

 

Jakarta, 21 Desember 2018 

 

 

Sarah Aulia 
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