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KATA PENGANTAR 

 

  

 Alhamdulillah, Segala puji dan keberkahan sepenuh rasa kepada ALLAH SWT yang 

dengan kasih sayangNya dan rahmatNya, akhirnya Tugas Akhir berjudul Film 

Dokumenter Perahu Motor Tak Bersolar ini dapat terselesaikan  sebagai 

persyaratan kelulusan akademik pada Fakultas Desain Komunikasi Visual, Program 

Studi Desain Multimedia, jenjang Diploma 3 (D3), Universitas Widyatama Bandung.  

 Selama proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis telah 

mendapatkan berbagai bantuan serta bimbingan sehingga laporan Tugas Akhir ini 

dapat terselesaikan. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah memberi sumbangsih terhadap laporan Tugas Akhir ini. 

Namun, penulis menyadari apa yang penulis kerjakan ini masih jauh dari 

sempurna dan masih banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki kembali, karena itu 

penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, penulis juga 

sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun dari berbagai 

pihak sebagai penyempurnaan dari laporan Tugas Akhir  yang telah dibuat ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga segala hasil karya penulis dalam Tugas 

Akhir ini dapat bermanfaat dan semoga budi baik dari semua pihak yang telah 

membantu diberikan pahala yang terus mengalir. 

 

 

Bandung, Juni 2009 

 

 

Penulis 



 
 

UCAPAN TERIMA KASIH KHUSUS 
 

 

 

 Saya ingat orang bijak berkata, seringlah mengucapkan terima kasih baik 

ketika dibantu ataupun ketika membantu, Insya Allah menjadikan hati kita semakin 

dekat. Maka, saya seorang lelaki yang bernama delizar saputra lubis sangat ingin 

mengungkapkan rasa terima kasih kepada : 

 

1. Allah SWT atas segala yang diberikanNYA. 

2. Keluarga besar tercinta Ayah H.M.Trisna Wijaya, Mama Hj.Salmiah, Abang 

Chairul Ichwan, kaka Lia Noor Lisa, kaka Dewi, kaka Hairullah, keponakanku, 

serta seluruh keluarga yang sangat banyak jumlahnya. 

3. Keluarga Besar SETSU (om wawan, openk, gesha, irpan, juli, pochi, ade sol, 

inot, bejo), kosan 143 (Ade, gugum, heky, dalfia, mas adam, dandala, prima, aris, 

andre,  abi, obet, alfa, rizky, amir, badrun, bang yandri, nana, reza, rian, sule, 

serta mang ajun dan teteh) 

4. Mariana atas semua semangatnya. 

5. Keluarga Besar DKV Widyatama (romi, andu, windy, hana, teh sinta, astri, 

nadia, rico, opan),  Kang amroes yang sangat sabar membantu, Mas aji atas 

masukannya, pak mamat yang suka direpotin sama saya, dosen – dosen, serta 

seluruh anak DKV Widyatama. 

6. Daus dan Antung yang membantu selama observasi. 

7. Serta seluruh pihak yang belum sempat disebutkan dikarenakan waktu. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 

 

 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang sudah memberikan dorongan baik moral maupun materi sehingga terwujudnya 

penulisan kerja profesi ini, kepada: 

 

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayangNya. 

2. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan do’a. 

3. Bapak Noly dan Suryadi selaku tokoh di film ini. 

4. Bapak Ondi selaku pembimbing, masukan ilmu beliau sangat berguna bagi 

penulis untuk sekarang dan suatu saat nanti.  

5. Bapak Zufri selaku kaprodi desain multimedia. 

6. Bapak Budi selaku penguji 1 

7. Bapak Epu selaku penguji 2 

8. Bapak Deden selaku penguji 3 

9. Kang Amroes selaku assistent koordinator TA. 

10. Semua mahasiswa FDKV Universitas Widyatama khususnya teman-teman 

seperjuangan di mata kuliah Kerja Profesi ini. 

11. Seluruh dosen, staf dan Dekan FDKV Universitas Widyatama. 

 


