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KATA PENGANTAR 
 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kemampuan dan rahmat hidayahnya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini. 

 

Dalam laporan Kuliah Kerja Praktik ini berisi laporan tentang bagaimana proses 

pencarian dan penulisan berita yang berjudul ‘Proses Pencarian dan Penulisan Berita 

pada Sub Kanal Sepak bola Nasional di INDOSPORT.com’. Laporan Kuliah Kerja 

Praktik ini sengaja ditulis karena merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

nilai mata kuliah Kuliah Kerja Praktik di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa 

Unggul, Jakarta. 

 

Selama menulis laporan kuliah kerja praktek ini penulis menyadari banyak 

mendapat dukungan baik materil dan moril dari berbagai pihak. Karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang amat mendalam 

kepada : 

 

1. Allah SWT yang maha pengabul semua doa atas segala kekuatan, nikmat rahmat 

dan hidayahnya sehingga penulis selalu diberi kesehatan dalam mengerjakan 

laporan ini hingga selesai. 

2. Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi panutan dalam hidup penulis 

sampai pada hari ini karena keteladan dan tutur katanya yang indah demi 

memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan laporan sampai selesai. 

3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Damrah dan Ibu Pitnawati yang tidak pernah 

berhenti memberikan dukungan secara moril dan materil selama menulis laporan 

ini, jasanya amat besar membuat penulis semakin termotivasi dalam masa 

penyusunan laporan. 

4. Kepada kedua kakak kandung, Muhammad Dhafit Muhsin, dan Dwi Rahayu 

Pitri sekaligus kakak ipar, Prima Simpatiaji yang telah memberi dukungan baik  

waktu, tempat, tenaga, dan doa.  

5. 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. 

6. Bapak Drs. Abdurrahman, M.Si 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. 

7. Fella Monika sebagai pacar yang sangat saya sayangi, terima kasih sudah 

memberi dukungan demi kelancaran selama proses pengerjaan laporan ini.  

8. Semua teman-teman sejurusan, Jurnalistik 2017 yang sama-sama berjuang 

menyelesaikan laporan bersama saya.  
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9. Staff dan redaksi INDOSPORT.com terkhusus kepada Yohanes Ishak alias Koh 

Anes dan Mas Ivan Reinhard Manurung yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan kegiatan kuliah kerja praktek disana selama 

tiga bulan, banyak sekali ilmu serta pengalaman yang penulis dapat. 

10. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan moril kepada penulis 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

 

Jakarta, 17 Januari 2020 

 

 

 

Muhammad Harris Muda  

 


