
KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang penulis kenal dan percayai 

yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan kasih karunia, nafas kehidupan serta 

anugerahNya sehingga penulis dapat menuntaskan laporan magang ini. 

Laporan magang ini berjudul “ Proses Produksi Berita Liputan6.com Pada Kanal Citizen6“ . 

Laporan Kuliah Kerja Praktik ini sengaja ditulis karena merupakan salah satu persyaratan untuk 

memperoleh nilai mata kuliah Kuliah Kerja Praktik Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, 

Jakarta. 

Dalam pembuatan laporan magang ini penulis menyadari ketidaksempurnaan yang penulis miliki, 

karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh sebab itu, penulis bersedia 

menerima setiap kritik dan saran untuk memperbaiki laporan magang ini. 

Dalam menyelesaikan laporan magang ini juga penulis menyadari bahwa, laporan magang ini tidak 

akan terselesaikan apabila tidak ada bantuan serta dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sangat tulus kepada: 

1. Papi dan Mami tercinta, karena telah banyak memberikan dukungan, semangat dan kasih 

sayang kepada penulis hingga penulis beranjak dewasa. 

 

2. Andre Christovel tersayang sebagai kakak kandung dari penulis, karena telah memberikan 

semangat yang tiada henti ketika penulis mengalami hal-hal sulit selama menyusun laporan 

magang ini. 

 

3. Bapak R. Ahmad Reza Indrayana Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, yang telah 

membimbing penulis dari awal laporan ini hingga selesai. Beliau banyak memberikan ilmu 

yang berharga, kesabaran serta waktu dalam membimbing penulis. 

 

4. Megita (calon kakak ipar) yang dengan sabar menemani penulis untuk mencari buku dan 

mengerjakan laporan ini. 

 



5. Teman-teman Jurnalistik 2017, karena saling memberi dukungan, semangat serta motivasi 

bagi penulis. 

 

6. The Hanthu (Suci, Karin, Nada), karena telah menemani dan saling bertukar pengetahuan 

dengan penulis selama kuliah di Universitas Esa Unggul. 

 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya setelah 

membaca laporan ini. Selain itu, penulis juga berharap setiap mahasiswa dapat meningkat cara 

berpikir yang kritis dan tajam setelah membaca laporan yang penulis buat. Salam sejahtera bagi 

kita semua, Tuhan Yesus Memberkati. 

 

Jakarta, 19 Januari 2020 

 

Natania Longdong 

 

 

 

 


