KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada tuhan yang maha esa Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan
praktek kerja lapangan dengan baik dan dengan waktu yang telah ditentukan. Kerja
praktek ini adalah salah satu syarat wajib yang wajib ditempuh dalam program studi
Desain Komunikasi Visual, selain untuk menuntaskan program studi yang penulis
tempuh, kerja praktek ini ternyata banyak memberikan manfaat kepada penulis baik
dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak dapat penulis temukan
saat berada di bangku kuliah.
Dengan terselesaikannya penyusunan laporan magang tidak lepas peran
serta berbagai pihak yang telah memberikan banyak bantuan sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan dengan sebaik-baiknya dengan segala kerendahan hati
penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan magang ini masih banyak
kekurangan, tetapi penulis berusaha memperbaiki dan menyajikan sebuah laporan
magang yang baik sehingga dapat berguna bagi penulis maupun orang lain yang
membutuhkanya.
Dalam melakukan magang serta penulisan laporan magang ini, penulis
banyak sekali dibantu oleh berbagai pihak. Maka, penulis ingin sekali
menyampaikan rasa banyak terima kasih kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, serta
kepada Nabi besar Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua yang selalu mendukung penulisan baik berupa
dukungan moril maupun material.
3. Imajiwa Creative House yang telah mengizinkan Penulis untuk magang
yang mana ini adalah syarat untuk lulus di mata kuliah Kerja Praktek.

iv
http://digilib.mercubuana.ac.id/

4. Ibu Rika Hindraruminggar S.Sn, M.Sn selaku kepala Program Studi
Desain Komunikasi Visual
5. Bapak Fachmi Khadam Haeril S.Pd, M.Pd selaku Koordinator Kerja
Praktek
6. Bapak Junaidi Salam S.Ds, M.Ds sebagai dosen pembimbing yang mau
meluangkan waktu untuk melihat dan merevisi laporan kerja praktek
Penulis
7. Mas Yedutun Linus sebagai supervisor di Imajiwa Creative House yang
telah membimbing selama proses kerja praktek dengan baik dan sabar
8. Teman-teman satu divisi: Radit, Anisa, Agi, Oja yang selalu membantu
saat Penulis bekerja.
9. Teman-teman Teltub: Besty, Lia, Mila, Nadia, Misel, Karin yang selalu
memberi semangat dan peduli terhadap Penulis
10. Teman-teman DKV 2015 yang selalu memberi informasi tentang
laporan Kerja Praktek
11. Dan untuk beberapa pihak yang secara tidak langsung yang sudah
memberikan Penulis bantuan untuk menyelesaikan laporan ini
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