KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yesus Kristus dan
Bunda Maria, karena atas berkatnya dan perlindunganNya yang melimpah,
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat kelulusan
studi pada Sarjana Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom, dengan judul :
Kampanye Pelestarian Owa Jawa (Studi Tentang Kampanye Pelestarian
Owa Jawa Dalam Upaya Mencegah Perburuan Satwa Langka)
Pada kesempatan ini, penulis sampaikan terima kasih kepada Pak Sonson
Nurusholih,S.Sn,M.Sn selaku pembimbing I dan Ibu Sri Nurbani,S.Pd,M.Hum.
selaku pembimbing II, yang dalam kesibukkannya telah meluangkan waktunya
kepada penulis untuk berkonsultasi serta memberikan motivasi dan arahan dalam
proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
Selanjutnya penulis haturkan limpahan terima kasih setinggi- tingginya
kepada :
1.

Kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan
kelimpahan mujizat dan kelancaran kepada penulis dalam menjalankan
studi perkuliahan sampai saat ini. Sehingga penulis dapat memberikan
kebanggaan kepada mama dan papa melalui hasil Tugas Akhir ini.

2.

Kepada Mama dan Papa tercinta, Gilda Deviani Sungkono dan Drs.
Dominicus Savio Yempormase yang selalu memberikan doa, cinta yang
besar dan menjadi supporter paling setia kepada penulis selama masa studi
dan sampai pada saat ini. Terima kasih, sudah begitu sangat sabar dan
pengertian dengan segala drama yang terjadi selama mengerjakan Tugas
Akhir ini hehe. I love you forever, untuk mama dan papa.

3.

Kepada dede tersayang, Gabriella Angelica yang selalu memberikan
masukkan dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini dan tidak berhenti
untuk memberikan support untuk penulis. “Semangat untuk adikku
tersayang !!”
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4.

Kepada Princess tersayang, yang selalu menemani penulis ketika
mengerjakan tugas selama perkuliahan dan sampai saat ini.

5.

Kepada Oma dan Opa, Leony Sungkono dan Dionisius Sungkono yang
menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan studi perkuliahan
ini. Tiada hentinya memberikan doa, support dan kasih sayangnya kepada
penulis dari masa studi sampai saat ini. I love you oma dan opa.

6.

Kepada Opa ambon (+) dan Oma ambon, yang memberikan doa dan
cintanya kepada penulis sampai saat ini.

7.

Kepada Keluarga Sungkono, yang selalu memberikan support dan
semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas
Akhir ini.

8.

Kepada om Edwin (+), yang memberikan support terbesar dan kasih
sayangnya kepada penulis. We love you om.

9.

Kepada Marcellus Haninditya, yang selalu sabar dan setia menjadi
supporter kepada penulis ketika masa perkuliahan sampai saat ini. Dan
selalu membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10.

Kepada teman- teman, AD38A yang menjadi teman berjuang dari semester
2 di Advertising pada saat perkuliahan dan menjadi supporter terbaik. “See
you on top, guys!”

11.

Kepada teman- teman SMA Homeschooling TSB, (Amanda, Bryan Ardie,
Putri Amani dan Via Lestari) yang selalu memberikan support kepada
penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12.

Kepada tim bimbingan Pak Sonson, (Jehan Ayu, Ihlam Amanullah,
Andhika Putri dan Alzena Ardhanareswari) yang selalu mensupport,
memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam mengerjakan
Tugas Akhir ini. Tanpa kalian aku tidak bisa lancar mengerjakan ini semua
hehe.

13.

Kepada ASTACALA, yang memberikan pelajaran dalam membagi waktu
serta pengalaman yang luar biasa selama masa perkuliahan kepada penulis.

14.

Kepada seluruh dosen Advertising, Pak Gandara, Pak Ilhma, Miss Bani,
Pak Iman, Pak Jiwa, Miss Yelly yang memberikan pelajaran yang sangat
mengasyikan pada masa perkuliahan.
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15.

Dan untuk semuanya yang telah membantu penulis selama ini, Thank you
so much dan i’m so appraciate all of your support.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan yang ada dalam penulisan Tugas
Akhir ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis terbuka menerima kritik,
koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan.
Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus membalas segala kebaikan budi
Bapak/ Ibu/ Saudara/i yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka
menyelesaikan Tugas Akhir ini dan semoga bermanfaat. Terima Kasih.

Bandung, 14 April 2018

Mikaela Clarissa
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