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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan 

rahmatNya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini. 

Laporan Kuliah Kerja Praktik yang berjudul “Teknik Peliputan dan Penulisan Berita 

Pada Media Online INDOSPORT.com” akhirnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 

Penulis menyadari ini merupakan langkah awal untuk menjadi Sarjana Komunikasi, dengan 

adanya dukungan dari lingkungan sekitar mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan 

Laporan Kuliah Kerja Praktik sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Oleh karena itu, 

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua Malaikat Tercinta, Ibunda Euis Sulastri dan Ayahanda Achmad Hoeruddin 

atas dukungan dan doanya selama ini. Serta adik-adikku Zahra Zhafira Herdine 

dan Belvania Bilqis Kyarifa Herdine. 

2. Dr. Halomoan Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Esa Unggul serta seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul 

3. Drs. Abdurrahman, MS selaku Ketua Jurusan Jurnalistik yang telah membantu 

penulis untuk melaksanakan kuliah kerja praktik. 

4. R. Ahmad Reza Indrayana, S.Sos, M.Ikom selaku dosen pembimbing materi dalam 

penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktik, terima kasih karena selalu meluangkan 

waktunya untuk berdiskusi dengan penulis demi menyempurnakan laporan KKP 

ini. 

5. Teman-teman seperangkatan BUKAN KELUARGA KANDUNG yang turut 

memberikan semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan laporan ini. 

6. Rekan sahabat HANTHU; Suci, Iren, Karin yang selalu ada saat penulis mulai 

terpuruk dalam mengerjakan laporan ini. 

7. Terima kasih kepada Josse Adiwigraha yang telah menemani penulis selama 

mengerjakan laporan KKP ini 

8. Kepada seluruh staff dan redaksi INDOSPORT yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja praktik, khususnya Arum 

Kusuma Dewi (Redaktur) dan Isman Fadil, selaku redaktur dan pembimbing 

penulis selama melaksanakan kuliah kerja praktik. Terima kasih atas kepercayaan 

yang diberikan kepada penulis. 
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9. Semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan moril kepada penulis 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih. 

  

Jakarta, 20 Januari 2020 

 

Anindya Nada Khairissa 

 


