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KATA PENGANTAR 

Puji-puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita 

masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktifitas kita sehari-hari. 

Skripsi ini berisi tentang bagaimana Sikap Mahasiswa Esa Unggul Jurusan 

Broadcasting Angkatan 2010 Terhadap Wardrobe dan Konten Opera Van Java di 

Trans7. Laporan Penelitian ini adalah salah satu syarat untuk mendapat gelar S1 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul.  

 Dalam penulisan tugas ini, dengan segala kemampuan yang ada masih banyak 

terdapat kekurangan dan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis 

mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya mengarah kepada 

penyempurnaan laporan tugas akhir ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 

baik moril maupun materil. 

 Maka pada kesempurnaan ini penulis menyampaikan rasa terimaksih yang 

setulus-tulusnya kepada : 

1. My Lord and Savior Jesus Christ, menjadi Bapa yang sangat baik, tidak 

meninggalkan anakNya dalam keadaan apapun, selalu memberi kasih yang 

baru di setiap hari, saat berserah kepadaNya tidak ada hal yang mustahil. ”i 

am His and He is mine” 
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2. Untuk mamaku tersayang mama Maria Hestina, yang terlebih dulu dipanggil 

Tuhan, bahkan saat mengetik ini deka ga sanggup menahan kesedihan, 

kesepian tanpa mama. Mama akan selalu ada di dalam hati deka selamanya. 

3. Untuk Bapak Bariman Wiryo Sudarmo, yang telah banyak berkorban demi 

kuliah ini, Kakaku Ekarina Hestirawaty yang terus menerus mendukung 

kelancaran kuliah, Ellis, Tri, Naya yang selalu tanpa terkecuali memberi 

support. 

4. Dr. Abdul Gofur, selaku Ketua Yayasan Kemala Mencerdaskan Bangsa, 

terima kasih telah diberi kesempatan berkuliah di Universitas yang sangat 

baik. 

5. Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul  

6. Bapak Indrawadi Tamin, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul sudah memberi lampu hijau untuk saling kenal 

kepada seorang Dekan dan Dekanad 

7. A. Irsan Yusuf, terima kasih telah menyediakan waktu untuk segala curhatan 

saya, dan membagi hati sebagai pembimbing dan seorang teman yang baik.  

8. Bapak Drs. Herry Kuswita, M.Si selaku Ketua Jurusan Broadcasting. Yang 

selalu ramah menyapa dan membantu banyak hal-hal yang dibutuhkan. 

9. Bapak Arifin Saleh Harahap, M.Si selaku pembimbing penulis yang telah 

memberikan materi bimbingan dengan penuh perhatian, kesabaran dan 

dorongan motivasi hingga dapat terselesaikannnya Skripsi ini. 
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10. Untuk tunangan ku tersayang Sebby Sofianita, seorang yang sangat berjasa di 

dalam hidup ini, terima kasih atas cinta, waktu dan pengertian nya selama ini, 

semoga apa yang kita impikan dapat tercapai, selalu cinta kamu. 

11. Untuk sahabat-sahabatku Yoshua Moniaga, Alvin Salim, Evan Badak, Oki 

Aditya, Denny Soedjito, Eliza Purnomo, Kesthi, Indah, Jovan terima kasih 

atas doa-doa kalian, God bless you guys always. 

12. Terimakasih untuk keluarga besar Trans 7 atas kesempatan dan ilmunya untuk 

penulis. Ibu Yustina Pramita selaku Produser serta pembimbing saat dilokasi 

shooting ”Opera Van Java”. Mas Parto Patrio, Mbak Dewi Gita Mas Andre 

Taulany, Akang Sule, Aziz Gagap, dan Mbak Nunung terimakasih ilmunya 

sebuah kehormatan bisa bertemu kalian. Kekeluargaan yang erat saat di lokasi 

shooting ”Opera Van Java” hal terindah, semoga tetep kompak untuk 

produksi-produksi berikutnya. 

 

Akhir  kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari penyusunan 

Skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak agar dapat lebih baik lagi. Semoga 

semua ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 

 

        Jakarta, 8 Februari 2013 

 

  Deka Purba Irawan 




