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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, 

karunia terutama kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan laporan umum kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini 

dengan baik. Tanpa adanya kesempatan, mustahil penulis dapat menyelesaikan 

penulisan laporan umum ini secara tuntas, walaupun masih banyak terdapat 

kekurangan. 

Selama proses penulisan laporan umum kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Untuk itu dari hati yang paling dalam penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua yang telah memberi do’a, motivasi serta dukungannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Lusiawati, SE, selaku Ketua Jurusan D3 Manajemen Perusahaan 

4. Ibu Yesi Nesreni selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan 

PKL dan penyelesaian Laporan PKL ini. 

5. Bapak Fitra Jammaludin Daulay S.E.I selaku Pimpinan PT.PENJURU 

WISATA NEGERI-AET TRAVEL 
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6. Ibu Putri Atiqah PS selaku Instruktur kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

7. Seluruh karyawan PT. PENJURU WISATA NEGERI-AET TRAVEL 

8. Teman-teman yang memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Laporan ini. 

Pelaksanaa Praktek Kerja Lapangan selama ± 1 setengah bulan terhitung 

dari tanggal 3 Juli – 31 Agustus 2017 ini sangat memberikan manfaat terutama 

kepada penulis dan banyak mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang luar 

biasa tentang kegiatan yang ada di PT.PENJURU WISATA NEGERI-AET 

TRAVEL.Penulis juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak 

manajemen dan segenap karyawan yang ada di PT.PENJURU WISATA 

NEGERI-AET TRAVEL atas segala kesalahan baik yang di sengaja maupun yang 

tidak di sengaja selama kegiatan PKL. Sebagai manusia biasa penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan laporan umum Kegiatan PKL ini sangat banyak terdapat 

kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi isi maupun penulisannya. Segala 

kritikan dan masukan dari semua pihak, akan menjadi pengalaman yang berharga 

bagi penulis demi kesempurnaan laporan ini.  

 

Pekanbaru,21 September 2016 
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