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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti 

dapat menyelesaikan tugas akhir aplikatif ini. Tak lupa shalawat beriring salam 

peneliti haturkan kehadirat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sang tauladan 

mulia umat Islam, karena dengan petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya tugas akhir 

aplikatif ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tugas 

akhir aplikatif yang akan diajukan ini berjudul PERANCANGAN CREATIVE 

DIRECTOR CLICK CORNER MUSIC CAFÉ DI MEDIA INSTAGRAM 

TAHUN 2018 ini dibuat guna memenuhi memenuhi salah satu syarat kelulusan. 

Penyelesaian tugas akhir aplikatif ini tidak dengan mudah perancang raih 

tanpa diiringi kerja keras dan tanpa adanya doa, bantuan, support baik secara moril 

maupun materil dari semua pihak yang terkait. Untuk itu peneliti menghaturkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik 

berupa tenaga, pikiran maupun doa dalam menyelesaikan tugas akhir aplikatif ini. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini pula perancang setulusnya menyampaikan 

terima kasih kepada : 

1. Dr. Ahmad Maulyana, M.Si sebagai pembimbing 1 tugas akhir saya yang 

telah memberikan pengetahuan, tenaga, dan waktunya. 
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2. Berliani Ardha, M.Si sebagai pembimbing 2 saya yang telah memotivasi 

perancang untuk segera menyelesaikan perancangan ini.  

3. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yang 

telah memberikan motviasi dan semangat dalam perancangan ini. 

4. Drs. Abdul Rahman HI, MM, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas ilmu 

Komunikasi yang telah bersedia menjadi ketua sidang. 

5. Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah memberikan motviasi dan semangat dalam 

perancangan ini. 

6. Dr. Farid Hamid M.Si, selaku Kepala Bidang Studi Marketing 

Communication &  Advertising Mercu Buana yang telah memberikan 

dorongan kepada perancang untuk dapat menyelesaikan perancangan ini.  

7. Dewi Sad Tanti, M.Si selaku Sekretaris Bidang Studi Advertising & 

Marcomm yang telah membantu serta memberikan semangat dalam 

perancangan ini. 

8. Razie Razak, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikan banyak pelajaran kepada perancang. 

9.  Seluruh Dosen Pengajar Universitas Mercu Buana yang telah memberikan 

ilmunya kepada perancang. 

10. Staf dan karyawan Perpustakaan serta Administrasi Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 
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11. Kepada Orang Tua dan keluarga besar perancang yang telah memberikan 

doa, kasih sayang serta dukungan, baik secara moral, material, dan 

spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir aplikatif. 

12. Kepada tim seperjuangan tugas akhir aplikatif, Randy Handika dan 

Afriyandi yang selalu kooperatif saling mendukung dan memberi semangat 

serta pengalaman baru dari awal hingga akhir. 

13. Kepada Fifi Fionita yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk 

membantu terselesaikanya tugas akhir aplikatif ini. 

14. Gema Wahyu S. selaku pemilik Click Corner Music Café serta kerabat tim 

kerja Aga Varga, Jeje Fadhillah A & Agus Triwijayanto. 

15. Teman – teman seperjuangan Uler Squad ; Aryo Dwi Putra, Chandra 

Gunawan, Malik Abdillah, Syamsul Maarif, Raka Mantik W, Ridwan 

Hersandi, Saleh Harahap, dan Vikry Rinaldy terima kasih untuk semua 

dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir aplikatif ini. 

16. Teman – teman KM5 : Hassan Rasool, Ariyanto Anugrah, Mochamad 

Ichwan, Yohanes Dimas, Chikal Zaqiudin, Akbar Maulia dan Angelo 

Christoper kasih untuk semua dukungannya dalam menyelesaikan tugas 

akhir aplikatif ini. 

17. Keluarga besar Marketing Communication & Advertising 2014 & 2015 

khususnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu. 
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18. Aralle Studio Iwan Noza Ramanan, BA, MSc, Eliezer Mezano SH, Esther 

Bareno, MBA, MSc yang telah memberikan bnyak ilmu serta nasihat di 

bidang akademik maupun non akademik. 

19. Keluarga  besar WRKP Sulaiman Deddy Cahyo, Brida Deva Bhagas 

Zaoky, Maulana Sidiq, Fajar Danang & Abdul Setianto yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk menambahkan ide – ide hingga selesai nya tugas 

akhir aplikatif ini. 

20. Keluarga besar Warung Kuning Irawan Dwi Saputra, Azmi Fachreza, 

Alfian Adi P, Ilham Nurhakim, Daffa Syahnabil & M. Adel Maulidi yang 

telah membeli banyak saran kepada perancang. 

21. The Gelevzy Bernadeta Candy, Indah Afri M, Resti Maudi & Anindya 

Yunita yang telah membantu saran atas terselesaikan nya tugas akhir 

aplikatif  ini. 

22. Teman – teman diluar sana yang tidak dapat disebutkan namanya satu  

persatu. 
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Semoga Allah S.W.T selalu memberikan balasan yang setimpal atas seluruh 

bantuan yang telah diberikan.  

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna, oleh karena itu 

peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap 

pembaca. Akhirnya, semogatugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat terutama 

bagi pihak - pihak yang tertarik untuk mengkaji dan mengembangkannya. 

 

Jakarta, 23 Agustus 2018 

 

 

      Muhammad Barly 
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