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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada :
	Allah Subhanahuwata’ala sebagai sujud rasa syukurku atas segala nikmat,           hidayah dan pertolonganNya.
	Kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan dan senantiasa memberikan  do’a, keyakinan, semangat serta dorongan baik moril maupun materil,                                   juga kesabaran yang tiada ada batasnya.
	Kedua Adikku tersayang Dharmawan Priantoro dan Fauzan Syahrial Karim,       makasih buat do’a dan semangatnya, semoga kalian juga dapat meraih cita-cita           dan impian kalian.


Juga kuperuntukan kepada :
My ’ tunk ’ untuk kesabaranmu yang dengan setia selalu menemani, membantu dan memberikan saran, dukungan serta semangat kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini, makasih untuk smua kasih sayangmu.
	Keluarga keduaku di Jogja, Mas Cahyo, Mba Wulan, Om Bimo, Dios, Andi ‘Papua”    dan Tutik, makasih untuk smua kemurahan hati, kebaikan & bantuannya  selama ini  dan telah menjadikanku bagian dari keluarga besar  ini.
	De Surya ’ndut’ Hukma Pradana, motivator kecil  tersayangku, makasih slama ini tlah membuat hari – hariku penuh canda, tawa, keceriaan, & slalu membuatku tersenyum  dan tertawa,  Luv U much Little Brother ...

	Keluarga Besarku di Bogor, Jakarta, Purwokerto, Magelang, Blitar ,Surabaya dan Papua, dengan tidak mengurangi rasa hormat, maaf tak dapat aku sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk smua doa yang tiada henti, nasihat, dan dukungan tlah diberikan kepadaku selama ini.
	Errys dan Ella, teman seperjuanganku tercinta, makasih untuk smua kebaikan, dukungan, semangat dan persahabatan yang terjalin selama ini.
	Buat Devi, Wo2k, &  Ardhie. Terima kasih untuk smua kebaikan dan bantuan klian.
	Family Sweet ( Welly, Venny, Erni, Ucrit, Kadek, Dyah, Thutty, Linda, de el el  ), meskipun kita sudah terpisahkan oleh jarak dan waktu, tapi aku tahu kalian slalu mendoakan dan mendukungku. Miss U all ...
	Sahabatku Githa, makasih buat smuanya jeng...semoga cepat jadi  Dokter, buat Abang ’Ronny’ semoga cepat dapat kerja lagi n cpt plg ke Ygy lg ...We Miss U …
	Bholo2ku di School Of Design ‘PickMe’ Surabaya ( Angga, Adil, Afri, Tofik, Yoyok, Kifli, Maki, Anank, Sigit, Daniel, Arief, Ami, Dhiyan, Fikhe, Susy, Arick, etc ),        kapan yac kita bisa reunian lagi, dah lama banget kita ‘ga ketemu…                                      Doa dan support kalian sangat berarti buatku.
	Anak2 Green Kost ( Jian, Pela, Indah, Aldi, & Indry ), makasih banget buat smua bantuan, support, semangat & kebaikan kalian…pokoknya tetap semangat…

Teman2 se’angkatanku ( Cucuk, Andi, Agoes 1, Agoes 2, Herry, Unun, Moel, Khusban, Sastro, Alex, Bayu, Ibnu, Sigit & smuanya ), akhirnya…
More Tv Production, Be More Media dan Kedai Digital Blitar.
	Kota Jogja yang telah banyak memberikan kenangan terindah.
	Almamaterku.

