KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia yang telah diberikan , sehingga dapat melaksanakan praktik kerja lapangan
serta dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kerja Profesi dengan tepat waktu
di PT. Dokter Mobil Indonesia.
Laporan Kerja Praktik Lapangan ini disusun berdasarkan apa yang telah
penulis lakukan di PT. Dokter Mobil Indonesia, yang beralamatkan di Boulevard
Raya blok QJ1, no.17 ,kelapa gading, Jakarta Utara dan ruko Paramount
Dotcom ,blok Orange no.5, Gading Serpong. Berlangsung dari tanggal 1
September sampai dengan 1 November.
Kerja praktik lapangan ini merupakan salah satu syarat ujian mata kuliah
Kerja Profesi, dan juga syarat kelulusan yang telah di tetapkan oleh Universitas
Mercu Buana Tahun Akademik 2018/2019. Selain untuk menuntaskan program
studi, kerja praktik ini ternyata banyak memberikan manfaat bagi penulis dari segi
pengalaman praktik lapangan yang tidak didapat oleh penulis selama berada
dibangku kuliah.
Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktik lapangan ini , penulis
menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan OJT ini tidak lepas dari banyak
dukungan berbagai pihak yang telah memberi bantuan, oleh sebab itu penulis ingin
mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Ricky Sen dan Bapak Thayne Finsenda Lika, Selaku CEO PT.
Dokter Mobil Indonesia. Yang telah membuka kesempatan untuk
bergabung dan merasakan dunia kerja.
2. Bapak Edwin zheng ,selaku kepala cabang Gading Serpong di PT.
Dokter Mobil Indonesia. Yang membantu memberikan pengarahan
,serta pengetahuan didunia otomotif dan marketing yang sangat
bermanfaat bagi penulis.
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3. Dani Nofian, Selaku Digital Merketing Manager dan pembimbing dari
PT. Dokter Mobil Indonesia. Yang membantu mengarahkan dalam
pembuatan video dan pengoreksian hasik kerja.
4. Bapak Fachmi Khadam Haeril, M.Pd Selaku Dosen Pembimbing Kerja
Profesi DKV yang telah banyak membantu dalam hal dokumen laporan,
serta perizinan dari kampus juga pengarahan kepada penulis selama
masa pembelajaran di Universitas Bunda Mulia.
5. Seluruh Staf dan karyawan yang telah menerima, membantu dan
memberikan bimbingan selama kegiatan Kerja Profesi DKV sebagai
Desainer & Editor di PT. Dokter Mobil Indonesia cabang Kelapa Gading
dan Gading Serpong.
6. Orang Tua dan teman-teman penulis terima kasih banyak atas
dukungannya.
Akhir kata semoga laporan praktek kerja lapangan ini dapat memberikan
banyak manfaat bagi para pembaca. Laporan praktik magang ini memang masih
jauh dari kata kesempurnaan, Oleh karena itu apabila terdapat kesalahan atau
kekeliruan kata dalam penulisan laporan ini, penulis memohon maaf dan harap
dimaklumi . Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima
kasih.

Jakarta, 7 Januari 2019

Ayoe Nadya Sarahgitha
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