KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik,
hidayah serta inayah-Nya, sehingga praktik kerja dan laporan tugas akhir ini dapat
terselesaikan pada waktunya. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada
Rasulullah SAW, para sahabat serta pengikutnya yang setia.
Salah satu tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini guna memenuhi
salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian Diploma III Manajemen pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis program Studi Manajemen Konsentrasi MICE di Universitas
Mercu Buana.
Laporan ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tepat waktu tanpa
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan
terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :
1. Bapak Dr. Ir. Aris Setyanto Nugroho, MM., IPU., CMA., MSS selaku
Rektor Universitas Mercu Buana yang telah mensupport program D3
Manajemen Konsentrasi MICE dan memberikan beasiswa kepada
penulis.
2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M,Si.,CA.,CIPSAS., CMA selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ijin praktik kerja.
3. Bapak Onggo Pramudito ST., MM selaku Ketua Program Studi D-III
Manajemen dan juga selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir
yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyusunan
Laporan Tugas Akhir ini hingga selesai.
4. Staff Tata Usaha Fakultas, Biro Administrasi Keuangan, dan
Perpustkaan yang telah membantu dalam memenuhi persyaratan
pengajuan siding.
5. Seluruh dosen senior MICE yang sangat banyak membantu dalam
melalui masa-masa tersulit perkuliahan dan selalu memberikan
semangat dan motivasi untuk maju yaitu Ibu Maharani S., Sos., MM,
Ibu Mahadewi S., Sos., MM, Ibu Dra. Aris Miyati Nasution MA, Bapak
Drs. Didik Ardian M.Sc dan Bapak Drs. Jajang Gunawijaya MA.

iii

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

6. Ibu Christine selaku Human Resources Department PT Reed Panorama
Exhibition yang telah menerima dan memberikan ijin praktik kerja.
7. Ibu Silviana selaku Assisten Manager Business Relation dan Ibu Aurelia
Astrellita selaku Executive Business Relation yang telah membimbing
dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan praktik kerja.
8. Seluruh team Business Relation dan staff lainnya PT Reed Panorama
Exhibition yang telah mensupport dan banyak membantu dalam
pelaksanaan praktik kerja, terutama kepada Mega Kusumawati,
Anastasia Birgitta Angelia Hartono, dan Putra Yusuf Soekarno yang
telah membangun kasih dan sayang sehingga terbentuknya hubungan
kekeluargaan.
9. Bapak MS. Vaviola Amd., Par dan Ibu Nurbaiti selaku orangtua terkasih
yang selalu mendoakan dan membimbing serta mendukung penulis
secara moril maupun material hingga Laporan Tugas Akhir ini selesai
dan seterusnya.
10. Kakak tercinta dan juga anggota keluarga lainnya yang senantiasa
memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang saling memberi dukungan
dan motivasi dalam menyelesaikan Praktik Kerja dan Laporan Tugas
Akhir.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Laporan
Tugas Akhir ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga saya mengucapkan banyak syukur
atas pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan semua
tugas yang penulis sandang sehingga akhirnya tersusunlah laporan ini.
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