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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tiada satupun nikmat 

yang kita rasakan sampai saat ini melainkan murni dari Allah SWT. 

Akhirnya, perancang dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi 

aplikatif ini dengan judul PROGRAM PROMOSI HASIL PETANI 

KOPI RAKYAT MELALUI EVENT FEST COJAKBAR “NGUSIL 

BERISIK”. PERAN CREATIVE DIRECT DALAM EVENT. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, perancang tahu dan sadar masih 

banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, oleh sebab itu segala 

kritik dan saran yang bersifat membangun dan solutif akan sangat 

membantu peracang dalam memperbaiki penyusunan skripsi ini. 

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak, untuk itu dengan ketulusan hati, perancang ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan 

pembimbing 1 skripsi saya yang telah memberikan pengetahuan, tenaga, 

dan waktunya. 

2. Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, M.Med.Kom selaku pembimbing 2 saya 

yang telah memotivasi perancang untuk menyelesaikan perancangan ini. 

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

Komunikasi yang telah bersedia menjadi ketua siding saya. 

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

Komunikasi yang telah memberikan motviasi dan semangat dalam 

perancangan ini dan kuliah. 

5. Dr. Farid Hamid M.Si, selaku Ketua Bidang Studi Advertising & Marcomm 

yang telah membantu dalam perancangan ini. 
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6. Dewi Sad Tanti, M.Ikom selaku Sekretaris Bidang Studi Advertising & 

Marcomm yang telah membantu serta memberikan semangat dalam 

perancagan ini. 

7. S. Margaretha Niken Restaty,S.Sos.M.Si selaku dosen pembimbing 

akademik saya dari semester awal hingga semester akhir yang telah 

membimbing saya.    

8. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti. 

9. Staf dan karyawan Perpustakaan serta Administrasi Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

10. Kepada Orang Tua dan keluarga besar peneliti yang telah memberikan doa, 

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

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada tim seperjuangan skripsi aplikatif, Soleh dan Alief yang selalu 

kooperatif dan saling mendukung dan memberi semangat serta pengalaman 

baru dari awal hingga akhir. 

12. Teman-teman kolektif kampungan (cengkareng). Yang selalu mendukung 

dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman – teman seperjuangan Uler Squad : Randy, Chandra, Aryo, Dzaky, 

Malik, Papul, Ridwan, Vikri, dan terima kasih untuk semua dukungannya 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

14. Teman – teman seperjuanagn Mabeskon Squad : Dede, Sesadri, Taqy, Reza, 

Wira, Wildan, Dimas Super dan terima kasih utuk semua dukungannya 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Teman – Teman Motega Family (SMAN 84). Yang selalu mendukung dan 

memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

16. Keluarga besar Marcomm & Advertising khususnya yang tidak bisa 

dituliskan satu persatu. Longlive Solidarity Marcomm 

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

persatu. 
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Akhir kata, dengan segala skripsi ini yang belum sempurna, harapan 

perancang agar dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan bagi 

pembaca yang berkenan. Terimakasih atas bantuan dari semua pihak, 

semoga Allah SWT memberikan berkah-Nya. Amin 

 

Jakarta, 31 Agustus 2018 

 

 

 

Raka Mantik Wicaksono 
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