
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan 

rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja praktik ini.  

 Laporan kuliah kerja praktik ini berjudul “Peran Operator Master Control Room (MCR) 

pada Prog.Acara Ki Hajar di Televisi Edukasi”. Laporan ini dibuat sebagai syarat untuk 

menuntaskan mata kuliah Kuliah Kerja Praktik di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul.  

 Penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai 

pihak. Tanpa bantuan mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja 

Praktik sesuai dengan tenggang waktu yang di berikan. Karena itu, penulis ingin mengucapkan 

rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada; 

1. Orang tua, terima kasih kepada ibu Susi Lawati dan Bapak Anton Mulyadi atas segala 

dukungannya dan yang paling terpenting adalah doa yang selalu di panjatkan untuk 

penulis.   

2. Bapak Dr.Ir Arief Kusuma, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Dr.Halomoan Harahap, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi  Universitas 

Esa Unggul. 

4. Bapak Ikbal  Rachmat, ST., MT , selaku Ketua Jurusan Broadcasting yang telah 

membantu penulis untuk melaksanakan kuliah kerja praktik.  

5. Bapak Drs. Dani Vardiansyah, M.Si , selaku dosen pembimbing materi dalam 

penulisan Laporan kuliah Kerja Praktik, terima kasih karena telah meluangkan 

waktunya untuk berdiskusi dengan penulis demi menyempurnakan Laporan Kuliah 

Kerja Praktik ini. 

6. Bapak Drs. Herry Kuswita M,SI. Selaku dosen senior Broadcasting Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul yang telah membantu saya memberikan saran 

yang baik untuk hasil laporan saya. 

7. Terima kasih kepada seluruh karyawan Televisi Edukasi yangg telah memberikan 

ilmu kepada penulis semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk saya 

kedepannya.  



8. Terima kasih kepada bapak Widianto, Ibu Renny dan Bapak Iman atas bantuan 

semuanya selama saya magang disana. 

9. Terima kasih untuk sahabat – sahabat Hafsyah yaitu Mahendra Pahlevi, Faqih Al 

Kautsar, Dimas Pangestu Ramadhan, Intan Azhara, Risma Alvionita, Febriany Eka 

putri, Sarah Sahreni, Firdha Saptha Erlina, dan Dhea mutiara. Yang selalu 

memberikan dukungan yang baik untuk laporan saya. 

10. Terakhir, Terima Kasih untuk mas Rully Syahputra yang juga selalu memberikan 

Support dari awal kuliah sampai detik ini. Semoga dirimu panjang umur dan sehat 

selalu. 

  

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas bantuan serta 

dukungannya, karena telah memberikan manfaat yang cukup berharga bagi penulis. Semoga 

laporan ini dapat berguna bagi pembacanya. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa masih 

ada kekurangan dalam menyusun yang baik segi susunan kalimat maupun kata dalam bahasa. 

Oleh sebab itu penulis teruka dan menerima segala kritikan dan saran untuk lebih baik dimasa 

yang akan datang.  

 

Jakarta, 20 Januari 2020 

 

 

 

         ( Hafsyah Nur Arifah) 

 


