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KATA PENGANTAR 

 

Penelitian yang berjudul: “Perancangan Kampanye Sosial Pentingnya Pengawasan Orang 
Tua Dalam Penggunaan Smartphone  Bagi Remaja Terhadap Pornografi”.  
 
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih 
terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Segala kritik dan masukan yang 
membangun dan memperbaiki akan penulis terima dengan hati yang tulus sebagai bahan 
penyempurnaan dan untuk menambah wawasan penulis di masa yang akan datang. 

 
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada pihak- pihak yang 
telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 

1. TuhAllah  yang selalu memberikan kesehatan, penyertaan, pertolongan, hikmat  
serta kekuatan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir 
dengan baik. 

2. Orang tua dan Keluarga yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan 
semangat, memberikan kasih sayang dan memberikan dukungan baik berupa 
moral maupun material kepada penulis.  

3. Yth. Ibu R.A. Dita Saraswati M.Ds. dan Yth. Ibu Puspita Yuli Pradita M.Ds. 
selaku dosen pembimbing satu dan dua yang telah memberikan bimbingan, ilmu, 
arahan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir dengan baik. 

4. Yth. Ibu Irena Vanessa Gunawan.,ST.,M.Com selaku Dekan Fakultas Seni Rupa 
dan Design Universitas Kristen Maranatha. 

5. Yth. Ibu R.A. Dita Saraswati M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Kristen Maranatha. 

6. Yth. Ibu Jessica Yonatia M.Ds. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan 
masukan, arahan, dan bantuan semasa kuliah. 

7. Seluruh dosen Fakultas Seni Rupa dan Design Universitas Kristen Maranatha yang 
telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis. 

8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Fakultas Seni Rupa dan staf Perpustakaan yang 
telah membantu penulis dalam kelancaran studi dan administrasi selama masa 
kuliah. 

9. Indah Soraya, Gynna Ladya, Madyna Rizky, Widya Chantica, dan Rischa 
Yulyana, Silvia Sofiani Sendi yang telah, mendoakan, membantu, memberikan 
semangat, dan menghibur penulis. 

10. Thalia, Rachel Hermanto, Eric Geraldi Lucas, Levani Heryadi, Joshua, Laurentius 
Erwin, Nico sebagai teman-teman selama masa kuliah yang selalu membantu, 
menghibur dan memberikan semangat kepada penulis. 
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11. Steven Arden sebagai teman bimbingan yang memberikan bantuan dan dukungan 
kepada penulis. 

12. Teman seangkatan, kakak tingkat, maupun adik tingkat yang telah memberikan 
bantuan kepada penulis. 

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, yang 
namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu. 
Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada semua 

pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga 
tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberi nilai tambah serta dapat memberikan 
wawasan baru bagi semua pihak yang membacanya.  
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