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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas karunia-Nya. Penulis dapat 
menyelesaikan karya Tugas Akhir dengan judul Perancangan Novel Grafis Chairil Anwar. Dalam 
Proses perancangannya Karya Tugas akhir ini, banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, 
dan dengan ini penulis menyatakan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak – pihak 
berikut ini : 

 
1. Tuhan Yesus Kristus atas segala kemurahan dan Cinta Kasih yang telah diberikan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan penuh suka cita. 
2. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Abdul Silaban dan Ibunda 

tersayang Evie Wahyuti yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, yang senantiasa 
memberikan doa yang tulus, kasih sayang dan berjerih payah untuk mencukupkan segala 
kebutuhan bagi penulis.  

3. Bapak Lukman Arief, S.Ds, M.Sn selaku Kaprodi Desain Komunikasi Visual yang telah 
membantu mengkoordinasi kegiatan Tugas Akhir. 

4. Bapak Firmasyah S.Pd, M.Sn selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan 
positif kepada penulis sehingga penulis layak untuk menyelesaikan laporan tugas akhir  

5. Chairil Anwar yang telah menginspirasi dan membuat banyak karya indah sehingga 
menginspirasi penulis untuk ikut berkarya. 

6. Keluarga besar Chairil Anwar atas segala keterbukaannya terhadap informasi yang 
dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Bapak Hasan Aspahani atas keramahannya memberikan banyak sekali hasil riset terkait 
Chairil Anwar sehingga penulis tidak salah informasi dalam membuat tugas akhir ini. 

8. Seluruh pegawai dan staf Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin yang telah memudahkan 
akses dalam mencari materi-materi penting yang dibutuhkan penulis. 

9. Teman – teman sejurusan dan seperjuangan Desain Komunikasi Visual atas suka duka, 
bantuan dan semangat dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

10. semua pihak, keluarga, teman yang telah membantu dalam pembuatan karya hingga 
penyusunan laporan tugas akhir ini selesai.  

11. Ucapan terima kasih spesial untuk Bapak Budiyono,S.Sn,M.Sn karena sudah menjadi Dosen 
juga Ayah yang senantiasa memberi saran bijak selama peneliti menjalani masa kuliah 
hingga sampai masa sidang tugas akhir ini.   

12. Ucapan terima kasih spesial untuk Meizka widya atas inspirasinya 
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada laporan ini, oleh 
karena itu penulis memberikan ruang kepada pembaca untuk 
memberikan saran serta kritik yang dapat membangun penulis. Kritik membangun dari pembaca 
sangat di harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Penulis berharap 
laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang dapat meningkatkan pengetahuan pembaca 
dan bagi pengembangan dunia pendidikan dan desain pada umumnya. 
 

                                                                                                          Jakarta, 12 Desember 2017 
 
 
 

                                                                                                                    Yustinus Edvan Apriliawan 
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