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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas rejeki,kesehatan dan 

kesabaran serta pertolongannya yang telah diberikan agar penulis mampu menjalani 

tugas akhir dan menyelesaikan laporan pengkaryaan yang berjudul “Promosi 

Tradisi Makan Bedulang Belitung”, tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan 

besar Nabi Muhammad SAW. Adapun pengerjaan laporan pengkaryaan tugas akhir 

ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Desain 

Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Dan Sastra Universitas 

Pasundan.  

Melalui penulisan didalam laporan pengkaryaan ini tentunya penulis sangat 

menyadari akan banyak ditemukan kekurangan pada laporan ini dari segi kualitas, 

pengetahuan dan pengalaman serta keterbatasan kemampuan. Akan tetapi laporan 

ini dengan sepenuh hati dibuat dengan rasa tanggung jawab meskipun penulis sadar 

bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna.  

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya 

kepada segenap pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, doa didalam proses 

penyelesaian laporan pengkaryaan tugas akhir ini. Penulis sangat berterimakasih 

kepada : 

1. Seluruh pihak dari Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, Prodi 

Desain Komunikasi Visual. 

2. Bapak Muammar Mochtar, M.Ds., selaku pembimbing I yang telah membantu 

dan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan 

perhatian serta motivasi kepada penulis dari awal hingga akhirnya tugas akhir 

ini dapat terselesaikan; 

3. Bapak Yudi Rudiyansyah,S.Sn, selaku pembimbing II yang telah membantu dan 

meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan 

perhatian serta motivasi kepada penulis dari awal hingga akhirnya tugas akhir 

ini dapat terselesaikan; 

4. Lembaga budaya dan dinas pariwisata Belitung serta narasumber yang terkait 

yang telah memberikan berbagai informasi untuk membantu penulis 

memperoleh data yang di perlukan; 
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5. Kedua orang yang sangat penulis cintai dan cahaya penerang dalam kegelapan 

dihidup penulis yaitu Ibu Neny Triani dan Bapak Robi yang telah mendidik, 

menyanyangi serta memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan studi 

ini hingga selesai; 

6. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan mendukung khusunya ke dua 

adik yang penulis cintai Sessi Lia Dwi Putri dan Aria Marendra; 

7. Teman-teman satu angkatan serta perjuangan desain komunikasi visual yang 

telah membantu memberikan saran serta motivasi kepada penulis 

8. Sahabat terbaik yang telah membantu serta mendukung penyelesaian tugas akhir 

ini khusunya, Lieta Tandra, Desta, Meliani, Ilham, Angẻl, Nia, Karina, 

Rachmad, serta kerabat dari Belitung yang sudah rela membantu dalam proses 

pengkaryaan. 

9. Seluruh pihak yang terlibat dari awal hingga selesai yang memberikan segala 

bentuk dukungan berupa bantuan langsung maupun tidak langsung dan 

motivasinya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT 

melipat gandakan segala kebaikan yang telah diberikan.  

Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat serta menginspirasi bagi semua 

pihak , apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan laporan ini  penulis mohon 

maaf , karna disadari pada laporan ini masih jauh dari kata sempurna. 
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