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KATA PENGANTAR 
 

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan 

HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja praktek 

selama tiga bulan lebih yang dimulai pada tanggal 17 September sampai 17 

Desemper 2019 di PT Insan Medika Persada. Laporan Kerja Praktek Lapangan 

sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri pendidikan di Program Studi Desain 

Komunikasi Visual Fakultas Desain dan Industri Kreatif di Universitas Esa 

Unggul. 
 

Penjabaran dari Laporan Kerja Praktek Lapangan yang penulis lakukan 

ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang 

proses kerja yang penulis telah lakukan di sebuah perusahaan yaitu PT Insan 

Medika Persada dengan tugas pokok pada perancangan media pembelajaran 

konten E-Learning untuk selanjutnya digunakan oleh perusahaan sebagai media 

edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah kesehatan yang ada di Indonesia dan 

juga sebagai media pelatihan untuk perekrutan Caregiver baru di tahun 2020. 

Pelaksanaan yang penulis lakukan di sebuah perusahaan ini merupakan 

implementasi langsung dari segala kemampuan disiplin ilmu Desain Komunikasi 

Visual yang penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan di Universitas Esa 

Unggul. 
 

Oleh karena itu dengan sepenuh hati, penulis menyampaikan ungkapan 

terima kasih kepada : 
 

1. Orang tua penulis yang telah memberikan semangat baik moril dan materil untuk 

menyelesaikan pendidikan khususnya Laporan Kerja Praktek ini dengan baik. 

2. DR. IR. Arief Kusuma, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

3. Oskar Judianto, S.Sn., MM., M.Ds selaku Dekan Fakultas Desain dan Industri 

Kreatif. 

4. Ahmad Fuad, S.Sn, M.Ds selaku Ketua Program Studi Desain Komunikasi 

Visual. 

5. Ahmad Fuad, S.Sn, M.Ds selaku Dosen Pembimbing Materi Laporan Kerja 

Praktek. 
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6. Pak Try Wibowo dan Mas Achmad Nashikin selaku CO-Founder dan General 

Manager – PT Insan Medika Persada. 

7. Mas Achmad Nashikin sekalu pembimbing kerja praktik – PT Insan Medika 

Persada .  

8. Nida Syibria selaku rekan dan Creative Content Team – PT Insan Medika 

Persada 

9. Semua pihak yang telah membantu penulisan laporan ini, yang tidak dapat 

penulis sebutkan namanya satu persatu. 

 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan kerja praktik ini jauh 

dari kata sempurna, baik dalam isi maupun penyajian dikarenakan keterbatasan 

pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih, semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan 

manfaat dalam pengembangan pengetahuan berbagai pihak yang berkepentingan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jakarta, 17 Januari 

2020 
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