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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 

karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di stasiun 

Televisi Republik Indonesia (TVRI) selama 1 bulan dengan baik dan lancar. Pada laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini, penulis mengangkat judul “Peran Cameramen Dalam 

Program Acara “TVRI Sport” di LPP TVRI Jakarta”. Penulisan laporan Kuliah 

Kerja Praktik (KKP) ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan program 

sarjana (S1) di Universitas Esa Unggul, dan juga sebagai bukti bahwa penulis telah 

melaksanakan dan menyelesaikan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di LPP TVRI Jakarta. 

Dalam proses penulisan laporan ini, penulis tidak lepas dari hambatan dan 

kekeiruan. Namun atas doa dan bimbingan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan laporan ini dengan baik dan benar. Makan dari itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai karena telah 

memberikan semangat dan doanya yang terbaik untuk saya dalam menuntut ilmu 

di Universitas Esa Unggul. 

2. Untuk para sahabat saya dan sodara – sodara saya, yang telah memberikan 

dukungan nya dan doa nya serta mau meminjamkan laptop nya kepada saya 

untuk menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini. 

3. Seluruh teman-teman Futsal saya Terpal FC yang juga telah memberikan 

masukan dan supportnya ke pada saya. 

4. Bapak Dr.Ir Arief Kusuma, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 
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5. Bapak Dr. Halomoan Harahap M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

6. Bapak Drs. Herry Kuswita M.Si, selaku Kepala Jurusan Broadcasting dan sebagai 

pembimbing saya dalam hal penulisan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja 

Praktik (KKP) ini. Saya sungguh berterimakasih kepada beliau.  

7. Bapak Sumartono, selaku Dosan pembimbing Akademik yang telah membimbing 

saya dalam hal Akademik. 

8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunnikasi Esa Unggul, dan juga Staff Fakultas 

Ilmu Komunikasi yang telah membantu dalam penulisan surat 

pengajuan/permohonan untuk melakukan Kuliah Kerja Praktik. 

9. Kepada LPP TVRI Jakarta khususnya pada Divisi Olahraga karna telah 

memberikan izin untuk melakukan Kuliah Kerja Praktik. 

10. Kepada FIKOM Angkatan 2015 yang telah memberikan support dan doa nya 

selama penulis melakukan Kuliah Kerja Praktik di LPP TVRI. 
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      Fandi Setiadi 

 

 


