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KATA PENGANTAR 

 

Tidak ada kata lain yang ingin disampaikan selain puji syukur kepada Allah swt 

atas terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini. Laporan ini disusun sebagai tulisan 

pengantar karya Tugas Akhir Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain 

Universitas Kristen Maranatha, dengan judul “Theatre of Mind Blue” 

Tugas Akhir ini dikerjakan selama satu semester di Universitas  Kristen 

Maranatha. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa masih ada 

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Penulis berharap 

tulisan pengantar yang jauh dari sempurna ini menambah semarak dunia 

akademis seni rupa Indonesia dan dapat berguna bagi lingkungan akademis 

generasi selanjutnya 

Laporan ini disusun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak 

sehingga dapat memperlancar pembuatan karya serta laporan ini. Untuk itu 

penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam pembuatan karya dan laporan ini. Pada kesempatan ini saya 

ingin berterimakasih banyak kepada: 

 

 

 



- Oma Catur Iyana (mamah) dan Aki Teddy Mahdi (papah) yang telah 

mendukung secara moril dan materil selama pendidikan S!. 

- Mba Ning, bang T, Mayang, Amal, Piwi, yang telah banyak membantu dan 

mengisi hari 

- Bapak Wawan Suryana yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan 

bimbingan selama ini 

- Bapak Heru Susanto sebagai dosen wali dan pembimbing yang penulis 

hormati 

- Ibu Ariesa Pandan Wangi, Bapak Agus Cahyana, Ibu Belinda Sukapura, 

Bapak Ismet Zainal, Bapak M.A Rahim, Bapak Primadi Tabrani, yang 

mengajar selama ini, terimakasih atas ilmu dan pengalaman  

- Seluruh Dosen, Tata Usaha dan staff FSRD terutama Ibu Erni dan Bapak Edi 

- Luthfi Zul dan Andhiny yang menjadi rekan seperjuangan 

- SR radio yang mengisi hari di kampus 

- Besar terimakasih untuk support serta bantuan dari Fachrur, Fahreza, Aceng, 

Azhar (komeng), Audry, Felix, Harry, Raoul,  Mbaosin, Mas Kutuk, Ipang, 

Malik, Putri Gita, Panji, Irham, irfan, Ardiana, makhluk warsi, dan Kamboja 

kopi. 

- Serta semua pihak yang turut membantu dan terlibat yang tak tersebutkan 

satu-persatu 
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