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KATA PENGANTAR 

 

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha 

Esa karena senantiasa memberi rahmat, berkat, hidayat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya. Laporan ini dibuat 

sebagai syarat pemenuhan nilai pada mata kuliah, Kuliah Kerja Praktik (KKP) 

Program Studi Strata-1 Ilmu Komuniksi di Universitas Esa Unggul. 

Laporan Kuliah Kerja Praktik ini disusun berdasarkan apa yang telah penulis 

lakukan pada saat melaksanakan KKP dilapangan. Penulis menyadari bahwa apa 

yang penulis sajikan masih banyak memiliki kekurangan dan masih jauh dari kata 

sempurna. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengalaman dan minimnya 

pengetahuan dari diri penulis. Oleh sebab itu, kritik dan juga saran yang bersifat 

membangun penulis harapkan guna untuk penyempurnaan laporan ini. 

Dalam penyusunan laporan hasil Kuliah Kerja Praktik ini penulis banyak 

mendapatkan bantuan serta bimbingan, baik moril dan material yang telah diberikan 

kepada penulis selama menyelesaikan laporan ini dari kerabat sekitar penulis. Oleh 

sebabnya, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada : 

1. Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan nikmat berupa nafas, 

berkah, rahmat , sehat jasmani serta rohani kepada penulis. Sehingga penulis 
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dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu serta dengan kesehatan 

yang sangat baik. 

2. Terimakasih kepada kedua orangtua saya Ibu Ilah dan Bapak Endang, Kakak 

saya Wiwi Solihati dan Suami yang menunjang saya belajar sampai saat ini, 

serta segenap keluarga besar saya, yang senantiasa mendoakan dan 

memberikan motivasi penuh tanpa henti sampai penulis berhasil 

menyelesaikan laporan ini pada waktunya. 

3. Bpk. DR. Ir. Arief Kusuma, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul. 

5. Bapak Drs. Abdurrahman Jemat, MS, selaku ketua bidang konsentrasi 

Jurnalistik. 

6. Bapak Arifin S. Harahap selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

pengarahan yang baik kepada penulis dalam membuat laporan ini. 

7. Bapak Iman Taqwani, Bapak Herman, Bapak Pipin selaku Pembimbing 

lapangan, dibidang Library News di iNews TV yang telah berbagi ilmu dan 

pengalamannya. 

8. Karyawan iNews TV Mas Yusuf, Mas Dimas, Mbak Rissa Rakhmah, Mas 

Imron, Mas Revi, Mas Bagus, Mbak Bunga, Mbak Santi, selaku tim kerja di 

Library News, serta Effa dan Ainur selaku kerabat magang dibidang Petugas 

Library di iNews TV. Serta seluruh keluarga besar iNews TV. 
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9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, 

Khususnya kepada Bapak Reza, Bapak Bugi, Bapak Hiru, Ibu Euis Heryati, 

Bu Euis Nurul, Bapak Dani Vardiansyah, serta Ibu Joan dan Mas Oki atas 

bimbingan ilmu diperkuliahan, motivasi, bantuan, serta masukan. 

10. Seluruh Keluarga besar Organisasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul, HMJ, BEMF serta DPMF. 

11. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih banyak kepada para sahabat dan 

teman – teman seperjuangan yang selalu hadir memberikan semangat dan 

kebutuhan lainnya dalam menyelesaikan tugas KKP ini, khusunya Suci 

Rezeky Aulia teman seperjuangan dari semester awal serta Angga wiranda, 

Kadek Imelda, Gibran, Dita Naufalina, Mesya Adrian, Wahyu Rina, Dinda, 

Intan Kumalasari, Diva Fauzia, Widia Paweka, Adriyana, Chika Santika, 

Wiliandani, Mega Masuku, Rully Cristian, Anang, dan lainnya. 

12. Terimakasih pula kepada para Alumni dan senior Jurusan Jurnalistik, Riko 

Sanjaya, S.Ikom, Fathurozak, S.Ikom, Gerry, Novika, Jumroh, Bertus, Kia, 

Herlandi, Dita, dan serta keluarga besar Jurnalistik Angkatan 2014-2016 

(Vivo Journo) yang telah membantu serta bimbingan ilmu dalam membuat 

laporan ini. 

Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Terimakasih atas doa, kemudahan serta dukungan yang telah diberikan. 

Semoga laporan Kuliah Kerja Praktik ini memberikan pengetahuan yang 

bermanfaat kepada pembaca. Bahkan, penulis merasa lebih termotivasi untuk 
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belajar dan meningkatkan kualitas diri agar nantinya penulis dapat lebih 

berpengalaman ketika bekerja di Media Televisi khususnya di Redaksi berita 

televisi. 
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Bagas Agustian 


