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Kata Pengantar 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas hidayah-Nya dan nikmat-Nya yang telah 

memberikan kemampuan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan KKP 

(Kuliah Kerja Praktek). Dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar 

Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.  

Laporan paraktek kerja lapangan dengan judul ““Proses 

Penyuntingan Berita di Republika Online Melalui Penilaian Redaktur” 

dibuat sebagai pertanggung jawaban mahasiswa selama melaksanakan 

praktek kerja lapangan di Republika Online . praktek kerja lapangan ini 

dilaksanakan dari tanggal 15 September – 15 Desember 2017. 

Dengan menyelesaikan KKP da laporan ini, penulis mendapatkan 

banyak pengetahuan dan wawasan baru terkait jurnalisme dan dunia kerja 

sebenarnya yang akan bermanfaat dan dialami nantinya oleh penulis sendiri. 

laporan ini dibuat sebagai bentuk realisasi dari ilmu yang yang telah 

diterima selama perkuliahan. Ucapan terima kasih penulis diberikan kepada 

pihak-pihak yang terkait dan membantu selama terlaksananya Praktik Kerja 

Lapangan sampai penyelesain penulisan laopran ini kepada: 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat-Nya, hidayah-Nya, dan nikmat-

Nya yang berlimpah kepada penulis. 

2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu mendukung dan 

menyemangati. 
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3. Bapak Dr. Halomoan Harahap M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak  Drs. Abdurahman, MS. selaku Ketua Bidang Jurnalistik. 

5. Bapak Sumartono M.Si selaku pembimbing atas nasehat, masukan, kritik, 

dan saran yang diberikan. 

6. Mas Agung, selaku redaktur khazanah dan pembimbing lapangan, yang 

selalu baik dan sabar, juga atas ilmu, saran, dan juga bimbingannya. 

7. Bapak Uba, Mas Karta, Pak Yul, Mas Didi, Mba Erna, Pak Subarka,  dan  

semua rekan-rekan dari Republika Online atas kesempatan dan 

ketersediannya menerima hingga berbagi ilmu da penglamannya kepada 

penulis. 

8. Sahabat-sahabatku, Dian Anjar, Setpiani Rahayu, Lilis Uswatun, Monik 

Herdiyanti, Suci Rezeki, Alfiyanita Islami yang selalu menyemangati dan 

mendukungku. 

9. Serta teman teman satu Jurusan, yaitu Jurnalistik yang sama-sama berjuang 

dalam kuliah dan KKPnya. 

10. Dan kepada pembaca laporan ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat. 

 

Jakarta,  Februari 2018 

 

 

(Ade Noviyanti) 

 

 


