KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang sekaligus menyusun
Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Event Marketing Roadshow Pariwisata pada Potensi
Objek Wisata Taman Wisata Mekarsari di Kabupaten Bogor Tahun 2017” pada waktu yang
tepat. Tugas akhir ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh selama penulis
melaksanakan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Penulisan tugas
akhir ini sebagai salah satu syarat kelulusan program diploma tiga pada Program Studi
Manajemen Pemasaran Universitas Telkom Bandung.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya tugas akhir ini berkat adanya
kerjasama serta adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini
penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan segala hormat kepada :
1. Ibu Bethani Suryawardani, SE., MM. selaku dosen pembimbing yang telah banyak
membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Ganjar Mohammad Disastra S.H, MM selaku kaprodi D3 Manajemen Pemasaran
Universitas Telkom.
3. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu untuk doa yang selalu diberikan, kasih
sayang, kesabaran, bimbingan, serta dukungan baik moril dan materil yang sangat besar
dan berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat selesai.
4. Adik-adik penulis terimakasih atas doa, dan dukungannya selama kuliah maupun masa
penyusunan tugas akhir.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama kuliah Nanad, Devi, Mirna, dan Laras.
6. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan doa Annisa Deviana, Fista
Permata Putri dan Ayesha Rafa Dinda.
7. Penyemangat dan pemberi suka, duka, canda dan tawa Baper Squad, TG, The Jombs,
The Four Horsemen, FORCY Komunitas Bogor, Marcomm & IEEE 2016 & 2017, dan
Public Relations 2016.
8. Teman-teman Manajemen Pemasaran 2014, khususnya kelas 03, terimakasih untuk
dukungan, doa, semangat dan bantuannya selama ini.
9. Pejabat, Staf serta jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor,
terimakasih atas dukungan, bantuan doa dan semangat yang telah diberikan kepada
penulis.
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10. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat yang tidak dapat penulis sebutkan
satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat dan bantuan kepada penulis
dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahan rahmat dan membalas kebaikan semua pihak
yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir
ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran
dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan tugas akhir ini dapat
memberikan manfaat bagi mereka yang mebutuhkan.

Bandung, Juli 2017

Rafika Isya Rasyid
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