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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur saya panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, taufik dan hidayah serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank Permata. Tidak lupa kami berikan 

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW 

Kerja Praktek bertujuan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi 

mahasiswa dan juga sebagai perbandingan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dibangku 

kuliah secara teoritis dengan keadaan sebenarnya yang ada di dunia kerja. Laporan 

Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “AUTOMATION POWER MANAGEMENT 

PERSONAL COMPUTER DAN NOTEBOOK MENGGUNAKAN SOFTWARE 

LANDESK MANAGEMENT DI PT BANK PERMATA “ ini merupakan salah satu 

syarat untuk dinyatakan telah menempuh Kerja Praktek di dunia kerja.  

Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini, kami menyadari bahwa banyak 

sekali pihak-pihak yang memberikan dukungan dan bantuannya. 

Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Dr. Setiyo Budiyanto, S.T, M.T selaku Ketua Program Studi Jurusan 

Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Mercu Buana. 

2. Bapak Fadli Sirait, S.Si, M. T sebagai dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu,tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam 

penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 

3. Bapak Didik Suadi selaku Departement Head IT Services Delivery yang telah 

mengizinkan penulis untuk melakukan praktek kerja lapangan di PT. Bank 

Permata. 

4. Bapak Amri Azani sebagai Koordinator IT End User Services Operations 

sekaligus pembimbing kerja praktek PT. Bank Permata yang dengan penuh 

perhatian telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan saran selama 

dalam melakukan kegiatan kerja praktek dan penulisan laporan kerja praktek. 

5. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan semangat dan bantuan 

material serta moral.  
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6. Rekan-rekan di PT. Bank Permata terutama Unit IT End User Services 

Operations untuk semua dukungan dan bantuannya untuk menyelesaikan 

laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu 

segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan 

penyelesaian laporan Praktik Kerja Lapngan ini. Akhirnya, semoga laporan ini bisa 

bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya 

 

 

        Jakarta, 2 Januari 2018 

 

 

               Penulis 
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