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KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH 

Tugas akhir ini merupakan persyaratan akademik yang harus diselesaikan untuk 

memenuhi tujuan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa 

dan Desain Universitas Kristen Maranatha. 

 Berkarya bagi penulis mengarah pada pesan yang ingin disampaikan dan pada 

kesempatan ini, penulis akan menyampaikan proses berkarya yang dialami oleh penulis. Penulis 

ingin menyampaikan kesadaran dan pengertian tentang buruknya kasus Human Trafficking yang 

terjadi di seluruh dunia khsusnya di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 

dan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi. Penulis berharap dapat 

menghasilkan karya yang dapat memberikan kesadaran terhadap besarnya masalah Human 

Trafficking ini. 

 Diawali dengan pengalaman personal dalam kehidupan sehari-hari dan kasus-kasus yang 

beredar di internet, penulis melihat bahwa masih banyak orang yang tidak peduli mengenai 

masalah Human Trafficking karena tidak pernah menyadari hal tersebut terjadi di sekitar kita, 

ketidak tahuan itu dapat membuat seseorang tidak sadar bahwa mereka mungkin termasuk dalam 

salah satu korban atau pelaku Trafficking. 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat pertolongan dan anugerah Nya penulis 

dapat menyelesaikan karya tugas akhir ini tepat pada waktunya. Banyak kendala dan cobaan 

yang datang dalam proses berkarya maupu penyusunan laporan ini, namun segala hal tersebut 

dapat dihadapi dengan doa, semangat, dukungan dan optimisme yang tinggi serta tidak pernah 

putus asa untuk memberikan yang terbaik. 



 
 

 

Dalam penyelesian tugas akhir, penulis banyak mendapat dukungan dan masukan dari 

berbagai pihak yang sangat membantu dalam proses maupun penyusunan laporan tugas akhir. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Keluarga besar tersayang Mama Yenny, Papa Budi, Koko Ricky, Sienny yang telah 

memberikan dukungan dalam bentuk material maupun spiritual dalam menjalani 

perkuliahan ini dari awal sampai akhir perkuliahan ini selesai. Thank You & God Bless 

Us All!!! 

2. Ibu Belinda S.D M.Sn dan Bapak Ismet Z.E, M.Sn, selaku Dosen pembimbing I dan II 

yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Bapak Ismet Z.E, M.Sn Selaku Ketua Program Studi Seni Murni, dan Bapak Heru 

Susanto, M.Sn Selaku Dosen wali yang telah memberikan dukungan, ilmu, masukan, 

serta saran dalam menyelesaikan perkuliahan tugas akhir ini. 

4. Seluruh Dosen Seni Murni FSRD UK MARANATHA yang telah memberikan ilmu, 

pengalaman, kritik, dan masukan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis 

selama perkuliahan dan penyelesaian Tugas Akhir ini : Bapak M.A Rahim, M.Sn, Ibu DR 

Ariesa Pandanwangi, M.Sn, Bapak Agus Cahyana, M.Sn, Bapak Wawan S. M.Sn. 

5. Sahabat-sahabat perjuangan di Seni Rupa Murni Maranatha yang selalu memberikan 

dukungan selama perkuliahan di studio seni lukis dan selama proses penyelesaian tugas 

akhir ini : 

 Sahabat seperjuangan ’12 Andiga P. Purwanto, Luthfi Zulkifli, Miranti Dian. 

Sahabat seperjuangan yang selalu saling membantu disaat suka mau pun duka 

dalam perkuliahan ini. 



 
 

 

 Bianca, Amanda, Levin, Gian, Hedi Ginanjar, Rocky, Bem, Andhiny  dan seluruh 

mahasiswa Seni Rupa dan Desain Maranatha terimakasih atas pengalaman yang 

menyenangkan bersama kalian dan atas support yang kalian berikan selama ini. 

6. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan bantuan 

selama perkuliahan dan proses penyelesaian tugas akhir maupun di kehidupan nyata : 

Kevin Christian, Richard Sugiarta, Stefanus Iriandi, Andrianto Widjaja, Andri Wijaya, 

Kristian, Yohanes Adhi, Andrian Suhendra, Ananda Wiratama Chandra, Mishael 

Ledwinardi, Joshua Justin Andrigia, Cin San, Yohanes Benedictus Norbert Kevin 

Fernando Jose Altamilano Delcastilo, Albert, Wiliam, Sutrisno, Edwin Fernaldi, Alvin 

Stefansen, Yakobus, Robertus Ivan, Ivan Cahyadi, Reynaldi, Valiana Sandra Wijaya, 

Jennie, Hilda Gunawan, Eodia Ellis, Kang Hari, alm. Om Congsin, Darren, Egga, Rico, 

Joshua, Iphey, Ko Abe, Sonny Hermawan. Kalian semua sangat berjasa dalam menghibur 

dalam suka maupun duka dan membantu menyelesaikan Karya tugas akhir ini. Segala 

usaha akan kurang lengkap tanpa hadirnya kalian, Thank You All Guys!!! God Bless 

You!!! 

7. Seluruh staff tata usaha jurusan Seni Rupa Murni Maranatha, yang selalu meluangkan 

waktunya dan bantuan untuk memperlancar segala bentuk birokrasi : Ibu Erni, Ibu Dian, 

Bapak Petrus, Pak edi, dan Pak Joko. 

8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membentuk 

penyelesaian Tugas Akhir ini dengan baik, penulis ucapkan terima kasih. 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada tulisan ini, oleh karena itu segala bentuk 

kritik dan saran akan diterima dengan senang hati. 

 



 
 

 

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca pada 

umumnya. 

          Bandung, 8 Mei 2017 

 

          Hendry Alexander 

 


