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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan 

rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sebagai hamba-Nya, sehingga pembuatan 

proyek akhir grafis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Judul dari karya proyek 

akhir grafis ini adalah “Kampanye Program Sejuta Biopori di Kota Bandung”. Media grafis 

yang dibuat dalam tugas akhir ini adalah media yang bertujuan untuk mengajak masyarakat 

Kota Bandung untuk ikut aktif membuat lubang resapan biopori. 

 Namun demikian, penulis menyadari apa yang penulis lakukan ini masih jauh dari 

kata sempurna dan masih banyak hal yang harus dipelajari dan diperbaiki, karenanya 

penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan pada 

tugas akhir terminasi ini. Penulis juga sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari 

berbagai pihak sebagai penyempurnaan dari tugas akhir terminasi yang dibuat ini. 

 Semoga segala hasil karya penulis dalam tugas akhir terminasi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. 

 

 

Bandung, Januari 2014 

 

 

Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

 

 Selesainya penyusunan dan pelaksanaan proyek akhir grafis ini terlaksana atas kerja 

keras beserta kontribusi dari banyak pihak yang sangat mendukung bagi penulis. Penulis 

menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah 

memberikan segala bantuan bagi penulis. Meliputi: 

 

1. Allah S.W.T., atas Hidayah dan Kharomah yang indah pada permulaannya, indah 

pada pertengahannya dan indah pada akhirnya. 

2. Kedua orang tua dan keluarga, atas segala bantuan baik berupa dukungan moral, 

materil, dan juga doa sehingga penulis dapat merampungkan proyek akhir grafis ini 

dengan baik. 

3. Bapak Arus Reka Prasetia, S.E., M.M., M.B.A. selaku pembimbing utama proyek 

akhir grafis ini, atas segala bimbingan, masukan, dan arahannya yang sangat 

membantu kelancaran dalam proyek akhir grafis ini. 

4. Bapak dan Ibu dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung atas bantuan 

dan masukannya selama proses pengerjaan proyek akhir grafis ini. 

5. Rekan-rekan seperjuangan untuk semua bantuannya selama proses pengerjaan 

proyek akhir grafis ini. 


