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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 aplikatif ini dengan judul Teknik 

Editing 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 juga berterima kasih kepada kedua orang tua Bapak Jayadi dan Ibu Rodiah 

yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Terima kasih 

banyak atas cinta, perjuangan, doa dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada 

penulis dalam menempuh pendidikan S1 (Strata Satu). Semua perjuangan ini teruntuk kalian 

berdua. 

Penulis berharap, skripsi aplikatif ini dapat menambah wawasan yang bermanfaat 

bagi sumbangan ilmu pengetahuan. Bila terdapat kekurangan baik itu dalam hal kajian 

maupun penulisan, hal itu tidak pernah lepas dari hakikat hidup manusia yang tidak luput dari 

kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun akan menjadi kunci proses 

pembelajaran yang baik agar saling mengisi dan melengkapi. Untuk itu, dengan kerendahan 

hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Rizki Briandana, M.Com, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima 

 kasih telah meluangkan waktu dan sabar membimbing penulis selama ini. 

2. Rahmadya Putra Nugraha, M.Si. yang bersedia meluangkan waktu menajdi 

 ketua sidang skripsi penulis. 

3. Drs. Dadan Iskandar, M.Si. yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi 

 penguji ahli skripsi penulis. 

4. Dr. Agustina Zubair, M.Si. selaku Dekan Fakultass Ilmu Komunikasi. 
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5. Ponco Budi Sulistyo, M. Comn, Ph. D. Selaku Ketua Program Studi Ilmu 

 Komunikasi. 

6. Dr. Aafal Makkuraga Putra, Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi 

 Broadcasting. 

7. Seluruh Dosen ProgramStudi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

 Mercubuana Jakarta. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang  diberikan kepada 

 penulis selama perkuliahan. 

8. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

9. Crew “This Ability: Bahasa Tak Selalu Kata”: Firman Setiawan dan SM Dianita 

 Intan Permatasari. 

10. Orang tua Jayadi dan Rodiah yang telah memberikan dukungan moril maupun 

 materil kepada penulis. Terima kasih banyak atas cinta, perjuangan, doa dan 

 kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. 

11. Adik tersayang Endah Ria Jayanti yang telah memberi dukungan dan do’a  dalam 

 menyelesaikan skripsi penulis. 

12. Segenap saudara Warsih, Ahmad Sobari, Ahmad Ahyani, Susi Hariyanti yang 

 memberi dukungan dan do’a dalam menyelesaikan skripsi penulis. 

13. Teman seperjuangan di kampus yang selalu setia bersama: Ramdani, dak 

 Mochammad Khadafi Fahrezy, Hardin Mulianda, Rizki Heri Kiswanto,  Muhamad 

 Rudi Supriatna, Temmy Pramana, David Herison Sitohang, dan  lainnya yang tidak 

 dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam 

 menyelesaikan skripsi penulis. 

14. Ilma Wulan Sari sebagai partner hidup yang memberikan semangat dan do’a 

 dalam menyelesaikan skripsi penulis. 
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15. Ka Renny dan Bapak Buyung dari KOMINFO dan Mas 

Felani dari  KOMNASHAM yang telah bersedia menjadi 

narasumber dalam skripsi  penulis. 

16. Surya Sahetapy dan Iqbal sebagai aktivis tuli yang sudah 

memberikan penulis  dan  tim izin untuk mengangkat cerita dalam skripsi penulis. 

17. Anjar Dewantara 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. 

18. Warung emak iyah yang menjadi tempat penulis dan tim untuk berdiskusi, 

 mencari inspirasi dan sharing selama proses pembuatan skripsi berlangsung. 

19. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan  namanya 

 satu persatu. 

Penulis menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. 

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.  

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang sangat berarti 

bagi penulis, semoga Allah membalas kalian dengan pahala yang berlimpah. Amiinn 

 

Jakarta, 28 Februari 2018 

 

                    Muhamad Radiansyah 
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