KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan kuasanya sehingga penulis dapat melaksanakan
Praktek Kerja di PT.GRAHA ARDAYA YOGA (NOWhere A Yoga Place),
selama kurang lebih tiga bulan terhitung sejak 17 September 2018 s/d 17
Desember 2018 serta juga dapat menyelesaikan penyusunan laporan mata
kuliah Kerja Praktek (KP) ini dengan baik.
Kerja Praktek ini juga merupakan salah satu mata kuliah wajib yang
harus ditempuh saat perkuliahan. Kerja praktek di dunia kerja sangat
bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan diri baik dari sisi akademik
ataupun pengalaman serta belajar untuk berkolaborasi dan kerja sama
dengan tim kerja, selain itu melatih kemampuan untuk berkomunikasi
dengan orang lain. Kerja praktek secara langsung di lapangan mengajarkan
pada penulis mengenai ilmu – ilmu yang tidak didapatkan saat perkuliahan
dan juga mempraktekkan langsung mengenai materi – materi yang diajarkan
selama kuliah.
Penulis menyadari laporan Kerja Praktek ini merupakan karya
ilmiah yang masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan,
hal ini karena penulis masih harus banyak belajar dan pengalaman yang
masih terbatas. Namun berkat adanya bimbingan serta dukungan dari
berbagai pihak, akhirnya laporan Kuliah Kerja Praktek ini dapat
terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
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Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, dan
segala bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
banyak terima kasih kepada:
1. Keluarga yang telah banyak memberi dorongan, do’a, semangat,
serta bantuan materil sehingga laporan kerja praktek ini dapat
terwujud.
2. Bapak Lelo, ST selaku koordinator kerja praktek dan Dosen
Pembimbing yang telah memberikan arahan, dan panduan mengenai
Penyusunan dan Penulisan Laporan Kerja Praktek, selama 12
(Minggu) dan telah meluangkan banyak waktunya untuk
membimbing penulis.
3. Ibu Maureen Louise Berhitu selaku Pembimbing Lapangan yang
telah mempercayakan penulis untuk ikut serta dalam kegiatan kerja
yang diadakan di PT.GRAHA ARDAYA YOGA (NOWhere A
Yoga Place).
4. Serta seluruh sahabat dan rekan – rekan Desain Produk,
Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih penulis ucapkan
kepada semua pihak yang telah membantu pada saat kerja praktek dan
dalam penyusunan laporan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan
penulisan dan kekurangan lainnya. Semoga laporan Kerja Praktek ini dapat
menjadi karya ilmiah yang bermanfaat untuk kita semua.
Jakarta, 15 Januari 2019
Enjia Octiva
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