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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamualaikum Wr. Wb, 
 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT saya panjatkan atas Rahmat dan 

karunia-Nya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun dan ditulis 

dengan maksud untuk memenuhi persyaratan untuk menempuh sidang Diploma III / 

Program Studi Desain Multimedia / Fakultas Desain Komunikasi Visual / Universitas 

Widyatama.  

 Selama penyusunan laporan ini, saya selaku penulis telah berusaha 

semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam penulisan laporan ini 

mungkin masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan yang diakibatkan oleh 

keterbatasan  kemampuan penulis dalam mencari dan memperoleh data – data yang 

diperlukan dalam penyusunan dan penulisan laporan ini. Namun berkat bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 

 Dengan selesainya tugas akhir berjudul Website Promosi Event Jakarta 

Movement 2007 ini, diharapkan akan berguna bagi masyarakat yang ingin 

memperoleh informasi mengenai Jakarta Movement 2007 . 

 Diakhir kata, saya mendo’akan semoga budi baik dari semua pihak yang turut 

membantu dalam pembuatan tugas akhir ini diberikan balasan setimpal oleh Allah 

SWT. Amien. 

 
 

 
Bandung, 12 Maret 2007 
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Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
 

• ALLAH SWT, atas segala rezeki dan kenikmatan yang telah diberikan, 

apapun bentuknya. 

• Drs. Achmad Roemyar, orang tuaku atas segala rasa cinta dan kasih sayang 

orang tua yang telah kau berikan. 
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dukungannya. 

• Nepathya & Future10 atas segala bantuan dan dukungannya. 

• Anak – anak Studio FML, Indra Santo, Toto Kadal, Daniel BS, Daniel Bonar, 

Gesit, Obeng dan Rolland, terima kasih atas segala dukungannya. 

• Bapak Amir Hidayat, S.Si selaku Dosan Pembimbing atas bimbingan dan 

pengarahan selama proses penyelesaian tugas akhir. 

• Drs. Indarsjah Tirtawidjaja, selaku Dekan Fakultas Desain Komunikasi Visual 

Universitas Widyatama Bandung. 

• Bapak Tubagus Zufri, M.Ds selaku Ketua Program Studi Desain Multimedia 

Universitas Widyatama Bandung. 

• Drs. Edi Purwantoro dan Drs. Ondi Kuswandi yang telah banyak membantu 

penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini.   

• Jajang Supriyadi, S.Sn atas bimbingan dan pengarahan selama proses 

penyelesaian tugas akhir. 
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kerja sama dan dukungannya baik selama proses pelaksanaan maupun 

penulisan laporan Tugas Akhir.   


