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HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Dengan ini saya menyatakan (menjamin) bahwa karya pengkaryaan Tugas Akhir ini 

dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak 

dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi/TA. 

 

Semua elemen karya, kutipan tulisan dan atau pemikiran orang lain yang digunakan di 

dalam penyusunan pengkaryaan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak, 

telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik dan benar menurut kaidah 

akademik yang berlaku. 

 

Pengkaryaan ini belum pernah diajukan pada pendidikan program sarjana di perguruan 

tinggi lain dan tindak plagiarisme akan dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam 

peraturan akademik dan kemahasiswaan Universitas Pasundan. 
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HALAMAN PENGESAHAN 

 

Pengkaryaan ini diajukan oleh : 

 

Nama     : Anugrah Eky Pratama 

NPM     : 136010039 

Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 

Judul Pengkaryaan  :!Perancangan Film Animasi Cerita Rakyat Bangka 

“Batu Balai”  

 

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai 

bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Seni pada 

Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, 

Universitas Pasundan 

 

 

DEWAN PENGUJI 

Pembimbing I  : Adi Surahman., S.Sn,. M.Ds   (                         ) 

Pembimbing II : Muammar Mochtar,. M.Ds             (                         ) 

Penguji  : Tata Kartasudjana,. M.Ds             (                         ) 

Penguji  : Boy Irwan,.S.Sn   (                         ) 

Ditetapkan di : ...................... 

Tanggal  : ...................... 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pengkaryaan Tugas Akhir ini. 

Penulisan pengkaryaan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Seni program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu 

Seni dan Sastra Universitas Pasundan. Selama proses pengerjaan tugas akhir ini tidak 

lepas dari bantuan,dukungan,motivasi dan doa yang diberikan kepada penulis. Untuk 

itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Adi Surahman, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing I dan bapak 

Muammar Mochtar, M.Ds selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu 

dan masukan untuk mengarahkan penulis dalam proses bimbingan dan pembuatan 

tugas akhir. 

2. Orangtua dan keluarga saya yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan 

dukungan do’a, material dan motivasi dari awal hingga akhir. 

3. Terimakasih kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi kepulauan 

Bangka Belitung yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam proses 

pencarian data Batu Balai. 

4. Adik-adik Sekolah Dasar,Guru-Guru Sekolah dasar yang ada di Bangka serta 

Bapak Najib Isa, yang telah bersedia menjadi responden dalam pengkaryaan tugas 

akhir. 

5. Kepada Begawan Kevinrama Muslim, Dede kusnadi, Iman Masaji, Luky Febrian 

terimakasih atas semangat, masukan serta doa dan dukungannya. 

6. Kepada “Team GG”, terimakasih atas dedikasinya dalam membantu proses 

perancangan karya tugas akhir. 

7. Kepada teman-teman dari Bangka, terimakasih telah meluangkan waktu untuk 

menjadi Dubber dalam film karya tugas akhir ini 
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Semoga Laporan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk pembaca dan bagi 

pengembangan ilmu. Atas nama penulis mohon maaf apabila masih banyak 

kekurangan dan akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang 

telah membantu. 

Bandung, 9 juli 2018 
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HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai sivitas akademik Universitas Pasundan, saya yang bertanda tangan di bawah 

ini: 

Nama : Anugrah Eky Pratama 

NPM : 136010039 

Program Studi : Desain Komunikasi Visual 

Departemen : ................................................................................................... 

Fakultas : Fakultas Ilmu Seni dan Sastra 

Jenis karya : Pengkaryaan 

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Pasundan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free 

Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

Perancangan Film Animasi Cerita Rakyat Bangka “Batu Balai” 

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif 

ini Universitas Pasundan berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola 

dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir 

saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai 

pemilik Hak Cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di ............................ 

Pada tanggal ....................................... 

Yang menyatakan 

 

 

(..........................................................) 

 

 


