Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan
dan menyusun laporan praktik kerja lapangan dengan baik dan dengan
waktu yang telah di tentukan.
Laporan kerja praktek lapangan ini disusun berdasarkan apa yang telah
penulis lakukan di tempat kerja praktik lapangan yakni di Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6,
Jakarta pusat dari tanggal 2 April 2018 hingga 8 Juni 2018
Kerja praktek ini adalah salah satu syarat yang wajib di tempuh dalam
program studi Desain Komunikasi Visual guna melengkapi mata kuliah
dan menuntaskan program studi yang penulis tempuh, serta bermanfaat
bagi penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman yang tidak
penulis dapatkan dalam perkuliahan.
Dengan terselesainya laporan kerja praktek ini bukanlah semata-mata
usaha dan upaya penulis sendiri, banyak pihak yang membantu dan
membimbing penulis hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
Maka pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan banyak
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing
penulis baik saat melaksanakan kerja praktek lapangan maupun dalam
penulisan laporan ini, antara lain sebagai berikut :
1. Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis di beri
kemudahan dalam suatu apapun
2. Ibu Ariani Kusuma Wardhani, DR. S.Sn., M.Ds. selaku Dekan
Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana
3. Ibu Rika Hadriruminggar S.Sn, M.Sn, selaku Kepala Jurusan
Desain Komunikasi Visual Universitas Mercubuana
4. Bapak Haryudi Rahman, S.Pd, M.Sn, selaku Dosen Pembimbing
Kerja Praktik di Universitas Mercu Buana
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5. Bapak Putu selaku penerima staff magang di Kementerian Luar
Negeri
6. Keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan saran yang
membangun selama proses kerja praktik berlangsung.
7. Rekan - rekan FDSK Universitas Mercubuana, khususnya
mahasiswa Desain Komunikasi Visual angkatan 2015
8. Pihak - pihak yang turut membantu penulis baik selama proses
kerja praktik berlangsung maupun dalam penyusunan laporan.
Penulis berharap semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi
pembaca dan dapat menjadi referensi bagi orang lain terutama untuk
mahasiswa dalam menyusun laporan kerja praktik. Akhir kata penulis
ucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah menyempatkan diri
untuk membaca laporan hasil kerja praktik ini.

Jakarta, 13 Juli 2018

Penulis
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