
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah peneliti penjatkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penelitian pada 
skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana dengan Judul skripsi 
TEKNIK PENYUTRADARAAN OBSERVATIONAL DOCUMENTARY 
DALAM FILM DOKUMENTER “PENA TAK BERTINTA” 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 
penulisan skripsi ini mengingat keterbatasan waktu, pngetahuan, dan kemampuan 
penulis. Oleh karena itu, dangan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima 
kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang nantinya berguna di hari 
yang akan datang. 

Penulis menyadari banyak mendapat bantuan baik materil maupun moril 
dari berbagai pihak, karena itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi I yang 
telah memberikan masukan kepada penulis serta dorongan untuk tetap 
semangat menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Bapak Rizki Briandana, M.Comn selaku dosen pembimbing skripsi II 
yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap 
permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, M. Si, selaku Ketua Bidang Studi 
Broadcasting. 

4. Para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana untuk 
semua ilmu yang telah mengajar saya banyak ilmu bermanfaat selama 
di masa perkuliahan. 

5. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, 
terima kasih atas pelayanannya. 

6. Seluruh warga Desa Citoko, Lebak, Banten terutama bapak Iden Hendi, 
bapak Muhidin, bapak Amat dan bapak H. Hamam yang telah 
memberikan izin dan membantu pembuatan film dokumenter ini. 

7. Keluarga penulis, khususnya Papa dan Mama tercinta yang selalu 
memanjatkan doanya, memberikan curahan kasih sayang yang tak 
terhingga kepada penulis, serta kepada adik saya Putri Amelia Nahrawi 
kepada mereka-lah saya ingin menjadi lebih baik lagi dalam hal belajar 
dan masa depan lebih baik lagi tentunya. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 



vi 
 

8. Kepada sahabat saya Kartika Puji Lestari, Nabilla Nur Imani, Dini 
Firdaniah, Rizky Achmad Firdaus dan Hejas Veccia yang senantiasa 
memberikan doa dan dukungan juga semangat kepada penulis hingga 
saat ini.  

9. Kepada Sastri Mardian Octaviani, Nurul Hardiyanti, Vena Femila, serta 
keluarga Orange Media dan teman – teman atas bantuan moril, serta 
waktu yang sudah diluangkan untuk menemani saya di keadaan paling 
tersulit. 

10. Kawan – kawan seperjuangan aplikatif dari mulai awal hingga kini, 
Muhammad Fajar Alamsyah dan Tunggal Budi Siswotani. Terima kasih 
atas kerja sama dan solidaritas kalian atas pembuatan film ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu memberikan dukungan. 

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang 
sangat berarti bagi penulis, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan 
pahala yang berlimpah. Amin. 
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