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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi 

aplikatif, yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh gelar strata (S1) 

Jurusan Broadcasting.  

Dengan penyelesaian skripsi aplikatif ini tidak lepas dari bantuan dan 

motivasi dari berbagai pihak. Maka penulis ingin sekali menyampaikan rasa 

banyak berterima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta nabi 

Muhammad SAW. 

2. Bapak Dr. Afdal Makkuraga, M.Si selaku Ketua Bidang Studi 

Broadcasting. 

3. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

5. Bapak Dadan Iskandar, M.Si dan Mas Aditya Rizki Gunanto, S.Ikom 

selaku dosen pembimbing yang selalu memotivasi penulis untuk dapat 

menjadi tim yang solid dan optimis.  

6. Bapak Rahmadya Putra Nugraha, M.Si dan Bapak Rizki Briandana, M.Si 

selaku dosen pembimbing partner skripsi aplikatif yang selalu memberi 

masukan untuk film kami. 
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7. Orang tua tercinta Bapak Binyamin dan Ibu Nurbaini, serta Keluarga besar 

Hj. Dzakiah yang telah memberikan dukungan berupa moril maupun 

material yang tiada putusnya.  

8. Adik tercinta Luthfiani Binyamin dan Fathia Dara Rizkina yang selalu 

memberikan semangat serta doanya kepada penulis. 

9. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya ; Amelda Tri Astuti, 

Indriani Sara, Endang Dwi, Puspadini Dwi, Bekti Harumi, Annisa 

Rizkisari, Durrah Zatti, Bunga Jessamine, Nadia Handayani, terima kasih 

atas kesabaran kalian untuk  mendengarkan keluh kesah penulis. 

10. Teman-teman WARKOP KEMBAR, teman seperjuangan penulis yang 

tidak mungkin namanya disebut satu persatu disini, tanpa mengurangi rasa 

sayang penulis, terima kasih banyak, SEE YOU ON TOP! 

11. Mba Tia, Bang Rio, dan tim IN DEPTH Berita Satu TV yang memberikan 

penulis tambahan ilmu  serta awal mula terbentuknya  ide film dokumenter 

Sebelum Jakarta Tenggelam ini. 

Penulisan skripsi ini masih kurang dari sempurna. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis 

berharap agar penulisan skripsi aplikatif ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
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