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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

melaksanakan Tugas Akhir dengan judul “Kampanye Non Komersil Wisata Budaya di 

Kabupaten Indramayu” serta dapat menyelesaikan laporannya dengan tepat waktu dan 

tanpa adanya halangan yang berarti. Tugas akhir ini disusun bertujuan untuk sebagian 

persyaratan akademik guna menyelesaikan studi di Program Studi Desain Komunikasi 

Visual Strata Satu Universitas Esa Unggul.  
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Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu serta berperan dalam proses penulisan dan proses perancangan karya 

Tugas Akhir ini, yaitu kepada:  

1. Orang Tua dan Adik, Bapak Darwanto, Mama Warsi, Selaku motivator dalam 

mengerjakan laporan ini.  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henti- hentinya mengingatkan, memberikan arahan, masukan, motivasi kepada 

penulis mulai dari proses perancangan hingga penulisan laporan Tugas Akhir ini 

agar penulis dapat menghasilkan karya dan laporan semaksimal mungkin.  

5. Bapak Ahmad Fuad S.Sn., M.Ds, Selaku Kepala Jurusan Desain Komunikasi 

Visual. 

6. Seluruh Dosen – Dosen yang mengajar DKV Esa Unggul yang telah banyak 

memberikan serta membagikan ilmu dan pengalaman yang banyak bermanfaat 

bagi  penulis, hingga penulis dapat menjadi seperti saat ini. 

7. Ibu Dr.Hera Dinas Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Teman-teman, 



selaku partner penulis dalam mengerjakan laporan ini.  

8. Hendri Bintoro Kustianto, selaku partner dalam pencarian bahan tugas akhir. 

9. Seluruh Keluarga Eyang Sujud yang turut membantu doa suksesnya pada 

perancangan video infografis Tugas Akhir ini.  

Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak 

terkait lainnya yang telah banyak membantu baik itu untuk dalam penulis melakukan 

proses perancangan video infografis maupun dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir 

ini. Penulis akui penulis tidaklah sempurna seperti kata pepatah tak ada gading yang 

tak retak begitu pula dalam penulisan ini, apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam 

penulisan Tugas Akhir ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata 

semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.  
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