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KATA PENGANTAR 
 

 Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Panyayang, saya panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan 

rahmat, dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penulisan yang 

membahas mengenai Desain Media Kampanye Sarapan Untuk Memulai Hari. 

  Laporan ini disusun dengan maksimal guna melengkapi mata kuliah Tugas 

Akhir. Dan dalam penyusunan laporan ini penulis mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu 

penulis menyampaikan secara khusus banyak terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberika kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. 

2. Kepada keluarga penulis terutama Ibu Sri Ratna Dewi, dan (alm.) Bapak 

Eryanto Pardi, HBO. Terimakasih atas segala dukungan, semangat dan 

kepercayaan yang telah diberikan kepada anak bontot mu ini serta doa tulus 

yang selalu di ucapkan untuk penulis. 

3. Kakak kandung penulis Pinky Erina, S.T dan Cita Suciratna Mawarni, 

terimakasih atas semua akses dukungan dan semangat yang diberikan kepada 

penulis. 

4. Ibu Rika Hindraruminggar, S.Sn, M.Sn selaku Kaprodi Desain Komunkasi 

Visual.  

5. Bapak Lukman Arief, S.Ds, M.Sn selaku Koordinator Tugas Akhir yang telah 

mengkoordinasi segala aspek mengenai penyusunan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Rizky Dinata, S.Ds, M.A sebagai dosen pembimbing yang telah 

membantu penulis dalam memberikan arahan positif sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Tim Komunitas Menebar Gizi terutama kak Ernawati, S.Gz yang mau 

bekerjasama dengan penulis sebagai narasumber. 

8. Teman-teman seperjuangan ku Geng The Blocots Mania yang sama-sama 

berjuang bolak balik kesana kemari demi mengerjakan Tugas Akhir ini, dan 

menghambur hamburkan uang demi terselesaikannya Tugas Akhir ini. Aulia 

Octavia Sari (Aul) ku doakan alismu segera tumbuh dengan harapan agar 
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mbak iya hidup semakin damai dengan tingkat kesabaran yang lebih baik, 

Putri Haryanti (Cici) makasih ATM Berjalan ku yang selalu siap sedia transfer 

sana kemari, Aghil Ardhabily sebagai pemilik bandara Soeta semoga menjadi 

mahluk yang setia dan terus menerus bisa traktir wanita-wanita bawel nan 

ganas ini. 

9. Sunny Side Up kalian mahluk-mahluk terbaik yang selalu mendukung anak ku 

sebagai anak yang telat kuliah, dan menjadi motivatorku selama 10 tahun (and 

still counting) belakangan ini Manyu (@ryanabimanyu) dan Caca (@discsp).  So 

much love for you guys! 

10. Dan semua pihak yang berkontribusi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Terimakasih banyak semuanyaaa.. god bless! 

 

  Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu 

dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar 

penulis dapat memperbaiki Tugas Akhir ini menjadi lebih sempurnna lagi. 

     

    Akhir kata penulis berharap semoga laporan penulisan Tugas akhir mengenai 

Desain Media Kampanye Sarapan Untuk Memulai Hari ini dapat memberikan 

manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 6 Juni 2018, 

 

 

 

Devayanti. 
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