KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis
dapat menyelesaikan pengantar karya Tugas Akhir yang berjudul
“PERANCANGAN

KAMPANYE

PENCEGAHAN

PORNOGRAFI

PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDUNG”. Pada kesempatan
ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1.

Allah SWT karena atas ridho-Nya dan karunia-Nya penulis dapat bertahan
untuk menyelesaikan pengantar karya Tugas Akhir ini sampai selesai.

2.

Kedua orang tua penulis, Ibu Karniyati dan Ayahanda Djoko Winarso yang tak
henti-hentinya berdoa untuk penulis dan menjadi motivasi bagi penulis agar
menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk mama yang selalu sabar
mendengarkan cerita keluh kesah Oni. mendo’akan setiap usaha yang Oni
lakuin.

3.

Bapak Dicky Hidayat S.Sn, M.Ds, selaku Ketua Program Desain Komunikasi
Visual Universitas Telkom.

4.

Yang terhormat Bapak Iman Sumargono S.Sn., M.Sn selaku dosen
pembimbing I, yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis,
telah menjadi pembimbing yang inspiratif berbagi hal positif dan memotivasi
untuk terus positif thinking. Serta Bapak M.Hidayatulloh, S.Ds, M.Ds selaku
dosen pembimbing II yang memberikan arahan kepada penulis agar penulis
menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

7.

Kepada seluruh jajaran Dosen yang telah memberikan banyak masukan agar
penulis menjadi lebih baik lagi. Terimakasih atas ilmu yang berharganya
semoga menjadi pahala dan amal jariyah di kemudian hari.Terimakasih untuk
Bapak Sonson Nurusholih, Miss Bani selaku dosen wali, Miss Yelly, Bapak
Ilham, Bapak Gandara, Bapak Jiwa, serta Ibu Ira yang sudah menjadi dosen
yang memberikan banyak pengalaman serta ilmunya selama perkuliahan ini.

8.

Kepada Ibu Wiwik Rukmiati yang turut mendoakan kelancaran Tugas Akhir
ini, terima kasih banyak doa doanya buk.

9.

Kepada Kurniawan Wira Handito terimakasih untuk selalu ada di saat butuh,
terima kasih selalu menerima keluh kesah dan banyak membantu dalam

iv

penelitian ini mulai dari mencari data sampai membantu merapihkan penulisan
proposal ini.
10. Kepada Belaian Pelangi dan Ayu Wulan yang telah menjadi sahabat terbaik,
selalu memotivasi DAN menerima saat sedang susah, ga pernah ngeluh di
repotin. MAKASIH BANYAK YAK !
11. Untuk Ila, Widi, Gina, Mela juga Nirmala temen yang udah seperti sodara,
membantu ketika sakit dan menjadikan ku semakin dewasa lagi dan lagi.
12. Untuk Pak Iman Squad, Winda, Galuh, Adel, Didit, Dickri juga Zikri, Santuuuy
kita bisa selesein ini Gaeess. Kita udah lakukan yang terbaik.
13. Kepada teman-teman kelas AD-38 C Ku bahagia selalu sekelas sama kalian!
serta teman-teman Wisuda Agustus yang telah menjadi rekan yang baik untuk
berjuang menyelesaikan tugas akhir ini.
Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyakbanyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pengantar karya tugas
akhir ini tepat pada waktunya. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT
dan dilimpahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Penulis sangat
menyadari bahwa dalam pengerjaan tugas akhir ini terdapat banyak sekali
kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun agar kedepannya penulis bisa lebih baik lagi. Semoga karya ini dapat
bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung, 3 Mei 2018

Penulis,
Coni Wahdini
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