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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirohmaanirrohim, 

 Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir dengan judul “PROSES PEMBEKALAN CALON 

PESERTA PEMAGANGAN KE JEPANG DI DINAS TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013”. 

 Laporan tugas akhir ini berisikan gambaran kegiatan praktik kerja yang 

dilaksanakan penulis dan disusun berdasarkan hasil kegiatan observasi di kantor 

DINASKERTRANS Provinsi Jawa Barat. Tujuan penyusunan laporan ini adalah 

untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang pada Program Diploma 

III Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan selama melaksanakan tugas 

dan membuat laporan ini. Namun semua kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah 

SWT dan segala kekurangan datang dari penulis sendiri dan akan terus diperbaiki 

sebagai perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran atau kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

 Penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini tidak  lepas dari bantuan 

dan kerjasama banyak pihak, untuk itu dengan kerendahan hati ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

penyelesaian laporan tugas akhir ini, diantaranya kepada : 

1. Bachrudin Musthafa,M.A.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas widyatama 
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2. Uning Kuraesin, Dra.,M.Pd., selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan 

Staf Pengajar yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta bantuannya 

selama ini. 

3. Etty Kustiaty, Dra.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir dan 

Ketua Program Studi Bahasa Jepang, Fakultas Universitas Widyatama 

yang telah memberikan bimbingan, nasehat, pandangan, dan pengarahan 

selama penyusunan laporan tugas akhir ini. 

4.  Bapak Tatang Rustaman, Drs.,MM selaku Kepala Bidang Pelatihan dan 

Produktivitas DINASKERTRANS Provinsi Jawa Barat dan Ibu Ukoy 

Sriwinata, Dra., selaku Kepala Seksi Pelatihan Pemagangan 

DINASKERTRANS dan Pembimbing lainnya untuk bimbingan dan 

bantuannya. 

5. Para Staf Bidang Pelatihan dan Produktivitas  Provinsi Jawa Barat yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, kerjasama dan 

bantuannya. 

6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Bahasa Jepang Universitas 

Widyatama Niniek sensei, Puti sensei, Teti sensei, Devi sensei, Dani 

sensei, Budi sensei, Warasawa Sensei, Onishi sensei osewa ni narimashita, 

doumo arigatougozaimashita. 

7. Kepada Kedua Orang tua ku yang paling penulis cintai dan banggakan 

ayah Nulharif, terima kasih atas bantuan morilnya, nasehat, dan kasih 

sayangnya, terima kasih banyak untuk Alm ibu tercinta Neneng Mardiati 

atas doa beliau yang tak pernah putus lekang oleh waktu, nasehatnya, 

kasih sayangnya, cintanya, yang belum bisa penulis balas kepada alm. 

8. Untuk kakak Zeinda Sri Andriani, Nita Iswandari, dan Adikku Bayu 

Ardiyansah Akbar terima kasih atas dukungan dan kasih sayang kakak dan 

adik selama ini kepada penulis. 

9.  Teman yang selalu memberi semangat dan selalu memberi saran, Taufik 

Padlilah penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada 

penulis selama ini. 
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10. Untuk sahabat berkeluh kesah selama mengerjakan laporan tugas akhir, 

Dwimayanti Yunitasari yang selalu menemani penulis saat susah maupun 

senang, arigatougozaimasu. 

11.  Untuk teman satu kosan Devina sofia dan Teh Ifong terima kasih sudah 

menemani dan memberi semangat kepada penulis. 

12. Untuk keluarga keduaku terutama doa dan dukungan mamah Nunung 

Nurhayati, Bapak Waway, Teh Fitri, Teh Wiwin, A Iqbal dan A Rendra   

yang selalu mendoakan penulis dalam penulisan laporan ini, terima kasih. 

13. Untuk teman seperjuangan angkatan 2010, Azhari Suherman, Almaida, 

Rida Ichwana, Imam hartani, Sher, Dito akhirnya kita lulus juga, semoga 

rekan-rekan sukses selalu dan tetap semangat. Terima kasih atas  

persahabatan yang kita jalin selama tiga tahun ini. 

  

Bandung, Febuari 2014 

 

 

   Penulis  


