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Kata Pengantar 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ 

Camera Working Dalam Film Dokumenter Televisi This Ability”. Laporan proposal 

skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program 

Strata-1 di Program Studi Broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 

Mercubuana Jakarta. 

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai 

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Afdal Makkuraga Putra, M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercubuana 

Jakarta sekaligus pembimbing 1 dalam skripsi saya ini. 

2. Bapak Rizki Briandana, M.Com, selaku Dosen Pembimbing 2. 

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

pembimbing 3. 

4. Rahmadya Putra Nugraha S, S.Sos., M.Si, selaku Penasehat. 

5. Segenap Dosen Program Studi Broadcasting, Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Mercubuana Jakarta yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis. 
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6. Orang tua, kaka, serta ade  penulis yang selalu memberikan dukungan 

dan doa, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini sehingga 

penulis dapat menyelesaikan proses kuliah ini 

7. Ka Renny dan Bapak Buyung dari KOMINFO dan Mas Felani dari 

KOMNASHAM yang telah bersedia menjadi narasumber dalam 

skripsi penulis 

8. Surya Sahetapy dan Iqbal sebagai aktivis tuli yang sudah memberikan 

penulis dan tim izin untuk mengangkat cerita dalam skripsi penulis. 

9. Sahabat-sahabat penulis dari Satu SIMPUL Media yang sudah sangat 

banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini baik dalam 

teknis maupun penulisan 

10. Anjar Dewantara dan Anisa Cholifah yang sudah banyak membantu 

dan meminjamkan peralatannya kepada penulis selama proses 

produksi skripsi aplikatif penulis dan juga sangat membantu dalam 

segala hal untuk kelancaran skripsi penulis 

11. Rangga kumis dan eqi sebagai sahabat yang telah meminjamkan 

jasnya kepada penulis saat sidang 

12. Warung emak iyah yang menjadi tempat penulis dan team untuk 

berdiskusi, mencari inspirasi dan sharing selama proses pembuatan 

skripsi berlangsung. 

13. Seluruh civitas akademika Program Studi Broadcasting yang telah 

memberikan dukungan moril kepada penulis. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Penulis menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. 

Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya 

sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih 

lanjut. Aamiin 

 

Jakarta, 19 Februari 2018 

 

               Firman Setiawan 
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