KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala ridho dan rahmatnya, baik itu
berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk
menyelesaikan pembuatan laporan kerja praktik “Desain Sosial Media Dan Desain
UI (User Interface) Pada Website” hingga waktu yang sudah ditentukan. Makalah
ini merupakan laporan kerja praktik yang telah penulis jalankan selama tiga bulan,
mulai dari tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 6 januari 2020 di PT. Red Eye
Utama.
Kerja praktik ini merupakan persyaratan pada mata kuliah dan wajib untuk
dilaksanakan untuk setiap mahasiswa/i. Karena dengan itu mahasiswa/i akan
menjadi tahu dunia kerja yang sesungguhnya, meski tidak secara keseluruhan.
Dalam kerja praktik juga akan terdapat tantangan tersendiri yang belum pernah
dialami selama perkuliahan didalam kelas.
Dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis mengucapkan
terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang yang telah
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun laporan ini, penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Dr. Ariani Kusumo Wardhani, M.DsCs, Dekan Fakultas Desain dan Seni
Kreatif Universitas Mercu Buana, Jakarta.
2. Rika Hindraruminggar, S.Sn M.Sn Kaprodi Desain Komunikasi Visual
Universitas Mercu Buana, Jakarta.
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3. Fachmi Khadam Haeril, S.Pd, M.Pd, Koordinator Kerja Praktik.
4. Agustan, S.Pd, M.Sn Dosen, Pembimbing Kerja Praktik
5. Pimpinan, koordinator lapangan dan rekan – rekan, PT. Red Eye Utama
yang turut membantu selama proses berjalannya pelaksanaan kerja
praktik.
6. Orang tua, keluarga dan teman yang telah memberikan dukungan
sehingga kerja praktik dan laporan kerja praktik dapat berjalan dengan
lancar.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi
susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas
segala kekurangan dari laporan ini dan penulis terbuka menerima segala saran dan
kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki makalah laporan ini. Semoga laporan
sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi terhadap pembaca.
Terima kasih.

Jakarta, 6 Januari 2020

(Mochammad Arif Reza)
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