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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi aplikatif yang berjudul “Aplikasi Editing 

Dalam Film Sayap Garuda Tak Patah”. Dimana skripsi aplikatif ini adalah untuk 

memenuhi syarat guna menempuh gelar sarjana pada Fakultas Komunikasi jurusa 

Broadcasting S1 Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Penulis sangat berterimakasih kepada kedua orang tua, Lili Sahrowi dan 

Lenih, yang selalu memberikan doa, semangat serta materi kepada penulis selama 

mengerjakan skripsi ini. Tanpa doa dan bantuan kalian penulis tidak akan bisa 

menyelesaikan skripsi aplikatif ini, untuk itu semua perjuangan dipersembahkan 

kepada kalian berdua. 

 Terselesaikannya skripsi aplikatif ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

yang sangat bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, izinkanlah penulis untuk 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Nandang Wahyu Setia Abdi Buana. S,Sn. M.Ikom selaku dosen 

pembimbing yang selalu membimbing dan mendukung penulis dari 

awal sampai akhir selesainya pembuatan skripsi aplikatif ini. 

2. Afdal Makkuraga Putra, M.Si yang telah bersedia meluangkan 

waktunya sebagai Ketua Sidang Skripsi saya. 

3. Dadan Iskandar, M.Si yang telah bersedia meluangkan waktunya 

sebagai penguji ahli skripsi saya. 
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4. Ponco Budi Sulistyo, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi. 

5. Seluruh dosen program studi Broadcasting Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. Terima kasih atas bimbingan 

dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan. 

6. Staf tata usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

7. Candra Wahyu Aji, selaku narasumber dalam film dokumenter “Sayap 

Garuda Tak Patah” 

8. Kedua Orang Tua Candra, dan sahabat-sahabat Candra yang sudah ikut 

terlibat dalam proses pembuatan film dokumenter ini. 

9. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi aplikatif ini yaitu 

Meidy Adha Jalali dan Dicky Yudha Prawira. 

10. Teman-teman seperjuangan selama kuliah : Wahid, Ijul, Wulan, Willy 

Rafli, Dicky, Meidy. 

11. Teman-teman broadcasting angkatan 2013 dan angkatan lainnya. 

12. Best Partner saya yang sudah memotivasi dan membantu saya selama 

kuliah : Desy Permata Sari Ely. 

13. Teman-teman OM WIFI PT TELKOM AKSES yaitu : Wisnu, Gowi, 

Pras, Aldi, Erlan. 

14. Teman-teman vidgram @pakhroziwily yang selalu memberikan 

semangat lewat Direct Message dan komentar. 
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15. Teman-teman GGA management : Fahmi, Candra, Wisnu yang selalu 

memberikan hiburan ketika sedang mengerjakan skripsi aplikatif ini. 

16. Dan semua yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan 

namanya satu-persatu. 

Kiranya skripsi aplikatif  ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para 

pembaca yang khususnya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana untuk terus 

berusaha memberikan karya-karya terbaiknya di berbagai bidang, khususnya 

Broadcasting. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang 

berlimpah. Aamiin. 

 

      Jakarta, Januari 2018 

      Pakhrozi Wilyanwar 
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