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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, karena berkat 

nikmat, karunia, dan bimbingan-Nya Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik dan 

tepat waktu yang telah ditentukan guna memenuhi salah satu prasyarat dalam 

mencapai Sarjana Strata Satu (S1). Shalawat serta salam dipanjatkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW. Juga kepada istri-istri, keluarga dan para 

sahabatnya. Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua 

yang selalu memberikan dukungan dan nasihat sehingga dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan judul “Buku Pencak Silat Betawi Beksi”. 

 Selama menyusun  laporan Tugas Akhir, Penulis mendapatkan banyak 

bantuan, doa, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua Orangtua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 

materil kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Ibu Rika Hindraruminggar, S.Sn., M.Sn selaku pembimbing Tugas Akhir dan 

terima kasih atas segala saran, ilmu, bimbingan dan banyak bantuannya 

selama proses perancangan Tugas Akhir. 

3. Bapak Hady Soedarwanto, ST., M.Ds selaku Kepala Program Studi Desain 

Produk sekaligus Koordinator Tugas Akhir yang telah memberikan 

semangat dan arahannya kepada  Penulis untuk dapat menyelesaikan 

perancangan Tugas Akhir. 

4. Sherly Windy yang telah banyak mencurahkan kasih dan sayangnya serta 

membantu selama proses perancangan Tugas Akhir. 

5. Muhamad Pajri yang telah membantu selama proses perancangan Tugas 

Akhir ini. 

6. Seluruh teman-teman Jurusan Desain Produk yang telah membantu serta 

mendukung perancangan Tugas Akhir ini. 
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7. Seluruh teman-teman PT Solusi Manunggal Artha yang telah mendukung 

dan memberikan banyak masukan kepada Penulis. 

8. Seluruh pihak dan dosen yang terkait, yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu yang telah membantu dan melancarkan proses kerja dalam 

pembuatan Tugas Akhir. 

 Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih belum sempurna, baik dari 

segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun 

sangat diharapkan dalam penyempuranaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap 

Tugas Akhir ini dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat dan dapat menambah 

dan membuka wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi Penulis. 

 

 

 

Jakarta, 06 Februari 2019 

 

 

 

Rio Setiawan
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