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KATA PENGANTAR

“The Beautiful Illusion” merupakan judul dari kekaryaan tugas akhir salah seorang
mahasiswa seni rupa dari fakultas Seni Rupa Murni Maranatha. Karya yang mengangkat
tema ilusi ini akhirnya dapat selesai tepat pada waktunya. Proses pembelajaran menuju
sarjana seni rupa selama empat tahun di akhiri dengan penciptaan karya tugas akhir ini.
Tidak hanya ilmu tentang seni rupa, melainkan bagaimana karakter, sikap, dan akhlak
untuk menjadi seorang perupa menjadi yang utama dalam pembentukannya di tempat ini.
Dengan ini selaku mahasiswa saya ingin berterima kasih atas segala dukungannya
yang selama empat tahun ini telah membina dengan ilmu, pengalaman, dan ketabahan
yang luar biasa. Sungguh perjalanan dan pengalaman yang bernilai telah dilalui selama
empat tahun ini,
Saya selaku mahasiswa seni rupa Maranatha ingin mengucapkan terimakasih
kepada :
1. Irena Vanessa Gunawan, S.T, M.Com Selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan
Desain Universitas Kristen Maranatha.
2. Ismet Zainal Effendi, M. Sn. Selaku Ketua Program Studi Seni Rupa Murni
Maranatha. Atas bimbingannya dan telah menjadi ketua untuk Seni Rupa Murni
Maranatha.
3. R. Belinda Sukapura Dewi, M. Sn yang telah menjadi dosen wali dan
pembimbing selama empat tahun menuntut ilmu dan juga pembinaan selama
tugas akhir berlangsung. Ilmu yang beliau bagikan telah menjadikan saya dapat
menuntaskan sampai pada tugas akhir.
4. Ir Heru Susanto, M. Sn yang telah menjadi pembimbing selama tugas akhir
berlangsung. Ilmu, pengalaman yang beliau berikan telah menuntun saya sampai
pada tugar akhir ini.
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5. Seluruh pengajar/dosen di jurusan Seni Rupa Murni yang dari pengajarannya
selama empat tahun ini sampai akhirnya memungkinkan saya menuntaskan
sampai tahap tugas akhir ini.
6. Orang tua yang terus mendukung selama empat tahun. Nasihat, kasih,
bimbingan dan lain hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata.
7. Teman-teman seperjuangan yang selama empat tahun telah berjuang bersama.
Suka duka yang telah di lalui bersama menjadi pengalaman yang luar biasa.

Dengan adanya tulisan ini mahasiswa berharap dapat mejadi sumber informasi dan
inspirasi dalam berkarya, lewat kekaryaan yang jauh dari sempurna ini. Semoga bagi
apresiator yang mengapresiasi karya dapat lebih terbuka kesadarannya, sekaligus
menikmati karya.
Akhir kata mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau kekaryaan ini, sekali
lagi terimakasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam pembelajaran saya menuju
sarjana ini. Terimakasih Tuhan memberkati.

Bandung, Desember 2018
Perupa

