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KATA PENGANTAR 

 Segala Puji bagi Tuhan Yang maha Esa yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, 

ridho, hidayah dan karunia atas segala kehendak-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan 

proposal skripsi TEKNIK PENGAMBILAN GAMBAR DALAM PRODUKSI 

FILM DRAMA "UNSPOKEN". Adapun proposal dan pemanfaatannya ini telah penulis 

usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga 

dapat memperlancar pembuatan proposal ini. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan proposal 

ini. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

 

1. Rahmadya Putra Nugraha, M.Si selaku pembimbing yang telah sabar memberikan 

bimbingan dan kesediaan waktu konsultasi  serta ketelitian dalam mengoreksi Tugas 

Akhir penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan dengan baik dan lengkap. 

2. Dr. Afdal Makkuraga, M.Si selaku Ketua Program Studi Broadcasting. 

3. Dra. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

4. Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, PhD selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

5. Ibu dan Bapak selaku orang tua penulis yang telah sabar memberikan segala 

dukungan baik secara moril, materil, memberikan doa dan segala nasihat baik agar 

terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan ilmu kepada penulis sejak masa perkuliahan hingga terselesaikannya 

Tugas Akhir ini. 

7. Tim Tugas Akhir penulis Fitria Rubiani selaku sutradara dan Mohammad Khadafi 

Fahrezy selaku editor. 
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8. Serta tidak lupa, Satrio dan Narumiris Sinurat sebagai talents, Ramdani, Dwi Santoso 

dan Tri Hayati sebagai tim tambahan produksi. 

9. Para sahabat Yuarisca, Wini Musita, Iqbal Hidayatullah, Eko Saputra Loupatty yang 

tiada hentinya memberikan support dari awal penyusunan hingga terselesaikan Tugas 

Akhir ini. 

10. Rekan-rekan seperjuangan Broadcasting angkatan 2013 yang tidak bisa penulis 

sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perjuangan dan kebersamaannya 

selama berkuliah di Universitas Mercu Buana. 

11. Semua pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima 

kasih karena sudah terlibat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Tanpa kalian, penulis 

akan sulit menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. 

Semoga semua bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas 

oleh Allah SWT. Akhir kata, peulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis sendiri, mahasiswa Broadcasting dan semua pembaca. 
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Namun tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

adakekurangan baik dari segi penyusun bahasanya dan dari segi lainnya. Oleh karena itu 

dengan lapang dada dan tangan terbuka penulis membuka selebar-;lebarnya bagi pembacva 

yang ingin memberi saran dan kritik kepada penulis, sehingga dapat memperbaiki proposal 

ini. 

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dari proposal ini dapat  diambil hikmah dan 

manfaatnya sehingga dapat emmberikan inspirasi terhadap pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Jakarta, 10 Desember 2017 

 

 

 

        Aditya Chandra Utama 
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