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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Kuliah Kerja Praktik ini. 

Laporan Kuliah Kerja Praktik ini berjudul “Proses Pencarian Topik dan 

Penulisan Artikel pada Kanal Lifestyle di Liputan6.com”. 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 tenggat waktu yang 

diberikan. Karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

1. Allah SWT Maha Pengabul doa hamba-Nya. Memberikan penulis 

nikmat rahmat, serta nikmat syukur sehingga penulis selalu diberikan 

kesehatan dalam mengerjakan laporan ini hingga selesai.  

2. Orang tua tercinta, terima kasih Ibu Winarni dan Bapak Djohar 

Muslikh atas segala dukungannya dan yang paling terpenting adalah 

doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.  Kakak tercinta, Imas 

Laely, dan ketiga adikku Hamdan, Afie dan Isnien yang memberi 

dukungan dan motivasi kepada penulis selama masa penyusunan 

laporan.  

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

Komunikasi Universitas Esa Unggul serta seluruh Dosen dan 

Karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul 

4. Bapak Drs. Abdurrahman, M.S selaku ketua jurusan Jurnalistik dan 

juga sekaligus sebagai dosen pembimbing materi dalam penyusunan 

laporan kuliah kerja praktek ini, saya berterima kasih banyak karena 

telah dapat membantu menyisihkan waktunya untuk dapat membantu 

membimbing penulis.  

5. Kepada seluruh staf dan redaksi Liputan6.com yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja 

praktik, khususnya Kak Dinny Mutiah (Koordinator Liputan) 

sekaligus pembimbing penulis dan seluruh editor Lifestyle 

Liputan6.com yang telah membantu penulis selama melaksanakan 

kuliah kerja praktik. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan 

kepada penulis. 

6. Amu Dedi Zulkarnain dan Ibu Siti Aisyah yang telah memaklumi, 

memberi izin, serta dukungan dan motivasi selama penulis 

melaksanakan kegiatan magang. 
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7. Seluruh teman-teman asrama (Asma, Husna, Shofi, Rodiah, Peni, 

Miming, Nadine, Siti, dan Mas Agung) yang telah membantu 

menggantikan tugas dan meringankan tugas di asrama selama 

penulis melaksanakan kegiatan KKP. Terimakasih kepada anak-anak 

di asrama yang telah memberi dukungan dan semangat kepada 

penulis selama kegiatan KKP dan proses penyusunan laporan 

kegiatan ini.  

8. Semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan moril 

kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis 

mengucapkan terima kasih. 
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