
KATA PENGANTAR

 Dengan mengucap puji dan syukur kepada ALLAH S.W.T, karena 
anugerah dah rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 
memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata I pada Jurusan Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Esa Unggul, Jakarta. Sebelum menyusun 
laporan ini penulis melakukan riset di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Provinsi Banten. Penelitian dilakukan untuk membangun pariwisata desa 
sawarna agar semakin banyak pengunjung yang datang ke desa tersebut.
 Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini membutuhkan waktu 
yang cukup lama, untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangannya, Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi orang yang membaca laporan ini. Dalam penyelesaian 
laporan ini ada beberapa kendala, tetapi kendala yang paling menghambat 
dalam penyelesaian laporan ini adalah sulitnya mencari data (konten) dan 
tempat narasumber yang sulit dijangkau.
 Akhirnya Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-
orang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas 
Akhir ini. Orang-orang tersebut adalah sebagai berikut:

1. kedua orang tua dan keluarga besar  yang telah mengarahkan 
penulis, sehingga dapat menjadi seperti sekarang ini. Juga yang telah 
mendukung dan memberikan fasilitas yang penulis perlukan selama 
kuliah, sehingga penulis dapat berkuliah dengan baik.

2 Ibu Dr. Rokiah Kusumapradja, MHA selaku Dekan Fakultas Desain dan 
Industri Kreatif yang telah memberikan banyak nasihat baik kepada 
penulis.

3. Ibu Dipl.-Des. Christophera R. Lucius, ST, selaku Kepala Jurusan 
Desain Komunikasi Visual dan Koordinator Tugas Akhir yang telah 
mengajarkan Penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

4. Bapak Fuad sebagai dosen pembimbing yang telah sabar mengarahkan 
penulis  dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
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5. Seluruh Staf Dosen Jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Esa 
Unggul yang  telah mendidik dan memberikan  ilmu yang bermanfaat 
bagi penulis selama mengikuti mata kuliah Bapak /Ibu.

6. Seluruh staf DISBUDPAR BANTEN yang telah banyak membantu 
untuk pengumpulan data.

7. Warga Desa Sawarna yang baik dan membantu untuk melakukan 
produksi karya tugas akhir ini

8. Seluruh angkatan 2007 Desain Komunikasi Visual  Esa Unggul, yang 
tidak dapat menyebutkan nama rekan-rekan satu – persatu, yang selalu 
bersama selama ini mari   selalu bekerja keras sehingga tercapai cita-
cita.
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