KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karna
telah memberi rahmat dan karunia yang senantiasa telah diberikan kepada penulis
sehingga dapat menyeselasikan laporan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
tidak kurang sedikitpun. Maka dari itu penulis dapat menyeselasikan laporan yang
berjudul “Laporan Kerja Praktik PIC Kampung Inggris Paragon Pada Rumah
Zakat” hingga waktu yang sudah ditentukan. Laporan ini merupakan laporan Kerja
Praktik yang telah dilaksanakan selama 5 bulan dimulai dari 22 Oktober 2019 – 29
Februari 2020 di Rumah Zakat.
Kerja Praktik ini merupakan persyaratan wajib bagi mahasiswa untuk dapat
mengetahui dunia kerja nyata sebelum ketahap TA (tugas akhir) dan menghadapi
kelulusan. Manfaat dari kerja praktik ini adalah untuk dapat memliki pengalaman
dan pengetahuan selama dalam masa kerja praktik yang tidak akan didapatkan
didalam lingkungan kampus.
Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah berperan selama menjalankan kerja praktik hingga proses penyusunan
laporan dari hasil kerja praktik, ucapan terimakasih kepada:
1.

Allah SWT yang telah memberikan hikmat, anugerah dan bimbingannya
kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan maksimal, serta
kepada Nabi besar Muhammad SAW
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2.

Dr. Ariani Kusumo Wardhani, M.Ds Cs selaku Dekan Fakultas Desain dan
Seni Kreatif Universitas Mercu Buana Jakarta

3.

Rika Hindraruminggar, S.Sn M.Sn selaku Kaprodi Desain Komunikasi Visual
Universitas Mercu Buana

4.

Fachmi Khadam Haeril, S. Pd M. Pd selaku Koordinator Kerja Praktik Profesi

5.

Edwar Juanda, S.Ds, M.Ikom selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik Profesi

6.

Ernawati selaku Pimpinan koordinator lapangan dan rekan-rekan Rumah Zakat
yang turut membantu selama proses berjalannya pelaksanaan kerja praktik

7.

Orang tua yang tak putus selalu mendoakan

8.

Teman – teman seperjuangan yang juga sedang mengambil mata kuliah Kerja
Praktik Profesi

9.

Intan Nurhanifah Novitasari yang selalu menemani dan mengganggu dalam
pengerjaan laporan Kerja Praktik Profesi
Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan ini belum sampai tahap

yang sempurna dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Maka dari itu penulis
memohon maaf bila ada kesamaan kata atau kesalahan kalimat, penulis dengan
senang hati menerima kritik dan saran agar dapat memperbaiki penulisan –
penulisan selanjutnya, semoga dapat bermanfaat maupun mengisnpirasi bagi
pembaca dalam mengerjakan laporan. Terima kasih.
Jakarta, Januari 2020

Penulis
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