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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

Rahmat dan Karunia-Nya sehingga telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi/Tugas Akhir.  

Skripsi/Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang 

bagaimana Penerapan Format Berita Tv Berdasarkan Kaidah Jurnalistik pada 

stasiun televisi IDX Channel, khususnya program Market Now. Skripsi/Tugas Akhir 

ini merupakan salah satu persyaratan studi Strata Satu Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul Jakarta. Laporan ini merupakan penerapan ilmu 

komunikasi yang penulis peroleh dalam perkuliahan.  

Kesuksesan penulis dalam membuat Skripsi/Tugas Akhir ini bukan dari  hasil kerja 

penulis sendiri, akan tetapi banyak mendapat bantuan baik secara materil maupun 

moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis perlu menyampaikan terima 

kasih sebanyak-banyaknya kepada :  

1. Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat dan Ridho akan kelencaran 

dalam menyelesaikan laporan ini.  

2. Kedua Orang Tua dan adikku yang sudah mendoakan dan membantu 

penulis sehingga Skripsi/Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik. 

Semoga kedepannya jumroh bisa menyelesaikan segalanya dengan lebih 

mudah. 

3. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si selaku Dekan Fikom Universitas  Esa 

Unggul.  

4. Bapak Drs. Abdurrahman Jemat, M.Si selaku Ketua Jurusan Jurnalistik dan 

Seluruh Dosen Jurnalistik.  

5. Bapak R Hiru Muhammad, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing dalam 

setiap bimbinganya. 

6. Untuk IDX Channel terima kasih sudah memberikan kesempatan penulis 

untuk melakukan kuliah kerja praktek selama 3 bulan.  
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7. Untuk keredaksian IDX Channel terima kasih banyak sudah menjadi teman 

sekaligus pembimbing memberikan masukan atau ide dalam mengajarkan 

cara mengemas dan menulis bahan berita selama penulis melakukan 

penelitian. Semoga terus bisa berkarya dan memberikan berita-berita yang 

hangat, aktual, dan terpercaya dan disukai banyak pemirsa.  

8. Untuk Annisa Febina terimakasih telah menjadi teman baik untuk 

berdiskusi selama penulis melakukan penelitian, semoga kita bisa tetep 

berteman setelah selesai kegiatan magang ini.  

9. Untuk teman yang telah memberikan motivasi untuk terus melaju tanpa 

henti walaupun dengan perlahan terimakasih, kata-kata itu telah menjadi 

motivasi penting untuk penulis. Kedepannya peulis akan menjadi 

seseorang yang lebih baik dan lebih baik lagi. 

10. Teman seperjuangan di Universitas Esa Unggul khususnya Jurnalistik 

2014, Kartika, Novika, Lidya dan lainnya terimakasih sudah banyak 

membantu semoga kita bisa sukses dan akan terus seperti ini hingga nanti.  
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