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MOTTO

1. Perubahan tidak akan datang jika kita hanya menunggu orang lain 
atau lain waktu. Kita sendiri lah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita 
lah perubahan yang kita cari. Barack Obama

2. Keyakinan merupakan satu-satunya penawar kegagalan yang 
diketahui orang. Napoleon Hill (Think and Grow Rich)

3. Visi tanpa tindakan adalah lamunan. Tinakan tanpa visi adalah 
mimpi buruk. Peribahasa Jepang

4. Bila anda berani bermimpi tentang sukses brarti anda sudah 
memegang kunci kesuksesan hanya tinggal berusaha mencari 
lubangnya kuncinya untuk membuka gerbang kesuksesan. 
John Savique Capone

5. Ketergesaan dalam setiap usaha membawa sebuah kegagalan. 
Herodotus

6. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
Aristoteles
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PERSEMBAHAN

Karya ini ingin saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan 

KKM dan Tugas Akhir.

2. Keluarga saya tercinta, Bapak Ibu terima kasih atas segala segala kasih sayang 

yang telah kalian berikan kepada saya sampai saat ini. Terima kasih.

3. Dosen pembimbing dan penguji yang telah berkenan meluangkan waktu tenaga 

dan pikiran dalam membantu saya menyelesaikan tugas akhir.

4. Mbak Viena, Mas Ge, Mas Jeki, Mas Joko, Pak Bardi, Pak Taufik Ridwan, serta 

semua karyawan yang telah membantu memberikan ilmu dan pengalaman 

kepada saya selama masa Kuliah Kerja Media.

5. Teman-teman saya di Sukoharjo dan teman band, khususnya untuk kekasih saya 

yang telah memberi banyak dukungan maupun membantu sampai saat ini. 

Terima kasih

6. Seluruh teman-teman seperjuangan di FISIP UNS khususnya Advertising A dan 

B 2009 yang selalu memberi masukan dan saling tukar ilmu dan pendapat.

7. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, berkat, rejeki dan karunia-NYA, dan kesehatan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan praktek Kuliah Kerja Media ( KKM ) 

yang memberikan manfaat terhadap penulis mengenai peran penting sebuah 

desain grafis dalam dunia kerja dan membuat Tugas Akhir ini dengan baik.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Ahli Madya (AMd) dalam bidang studi Periklanan dan lebih dari 

itu seungguhnya Kuliah Kerja Media ini merupakan proses pembelajaran yang 

telah ditempuh penulis selama masa perkuliahan. Berdasarkan hasil magang 

yang dilaksanakan 14 Desember 2012 sampai dengan 22 Februari 2013 pada 

Perusahaan Dini Media Pro Advertising Yogyakarta.

Penulis menyadari penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan dan penulisan laporan KKM. Untuk itu, laporan ini memerlukan 

kesunggguhan hati serta keberanian menuangkan ide-ide. Melalui tulisan-tulisan 

ini, penulis memohon kepada pembaca sekalian sekiranya berkenan memberikan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dan akhirnya dapat menjadi hal yang 

berguna bagi semua pembaca.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis juga mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak. Di kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada
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1) Bapak Prof. Drs. Pawito, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan kesempatan 

pada kami untuk melakukan KKM ini.

2) Bapak Drs. Aryanto Budhi S, M.Si, selaku ketua Program DIII Komunikasi 

Terapan FISIP UNS, yang banyak memberikan pengarahan selama ini.

3) Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing Tugas Akhir yang 

telah rela meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan yang bermanfaat bagi penyusunan Tugas Akhir ini.

4) Bapak Taufik Ridwan yang mau menerima penulis sebagai mahasiswa 

magang pada perusahaannya (Dini Media Pro Advertising).

5) Semua teman beserta karyawan kantor, Mbak Viena, Mas Ge, Mas Jeki, 

Mas Joko, Mbak Nia, Pak Bardi yang selalu memberikan bimbingan, 

pengarahan dan masukan terhadap langkah-langkah selama pelaksanaan 

kegiatan penulis.

6) Ayah dan Ibu saya tercinta yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang

serta dukungan yang tiada hentinya. Untuk kalianlah semangat saya ada dan 

saya bisa sampai pada saat ini. Semoga kedepannya bisa membuat mereka 

bangga.

7) Teman seperjuangan Advertising A dan B 2009 DIII Komunikasi Terapan 

di FISIP UNS.
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8) Kekasih saya yang telah banyak sekali memberi dukungan, membantu, dan 

menemani saya dari awal proses Kuliah Kerja Media hingga selesai maupun 

selama penyusunan Tugas Akhir. Terima kasih atas semua yang telah kamu 

berikan. 

9) Sahabat-sahabat saya di kost Flamboyan Jogja (Amenk, Dhyno, Viktor, dan 

anak-anak RAKAT lainnya), Reza, Venus, Penyu, serta kakak dan adik-adik 

saya yang terus selalu memberi dukungan dan selalu menemani saya dalam 

suka dan duka. Terima kasih.

10) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk 

segala bantuan, motivasi, dan semangat yang telah diberi kepada penulis 

dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Semoga dengan terselesaikannya laporan Kuliah Kerja Media (KKM) 

yang dilakukan penulis yang dilanjutkan pembuatan laporan tugas akhir dengan 

judul “ Mekanisme Kerja Event Organizer di Dini Media Pro Advertising 

Yogyakarta ” mungkin kurang sempurna, namun penulis berharap semoga 

laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususunya para pembaca untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang desain grafis dalam dunia periklanan.

Surakarta, Juni 2013

Penulis
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