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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan 

rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja 

Praktek Profesi ini. 

 
Kerja Praktek Profesi ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 

ditempuh pada Fakultas Desain dan Seni Kreatif jurusan Desain Interior Mercu 

Buana. Laporan Kerja Praktek Profesi ini disusun sebagai pelengkap praktek profesi 

yang telah dilaksanakan selama 3 bulan di PT. Samitra Gantari Prawara sebagai  

Asisten Staf Desainer. 

 
Dengan selesainya laporan kerja praktek profesi ini, tidak terlepas dari 

bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. 

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada; 

 
1. Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat 

melaksanakan dan menyelesaikan kerja praktik dengan lancar. 

2. Kedua Orang Tua penulis  yang memberi izin, mendukung   serta 

memberi nasihat-nasihat yang baik untuk melakukan kerja praktik 

profesi ini. 

3. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Ds, Mds selaku Ketua Program 

studi Desain Interior Fakultas Desain dan Seni Kreatif. 

4.      Ibu Anggi Dwi Astuti, S.Ds, MM selaku Koordinator Praktek Profesi. 

Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Praktek Profesi penulis, yang 

memberikan arahan untuk penulisan laporan ini. 
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5. PT. Samitra Gantari Prawara yang telah memberikan kesempatan 

bagi penulis untuk melakukan kerja praktik. 

6.      Bapak Abrahamsyah, selaku Direktur PT. Samitra Gantari Prawara. 

 

7. Perpustakaan Mercu Buana yang telah memberikan referensi untuk 

penulisan laporan ini. 

8. Kepada seluruh karyawan, tenaga teknis dan tenaga pendukung yang 

telah memberikan pengetahuan dan arahan selama melakukan kerja 

praktik. 

9. Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman jurusan yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu namanya, yang memberikan semangat dan 

dorongan tak henti-hentinya kepada penulis. 

 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik 

dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis harapkan, terimakasih. 

 
 
 
 

Jakarta, 28 Desember 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

James Willy 
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