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berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul 
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Kerja Karyawan (Studi dilakukan di TVRI Nasional divisi produksi program)”. 
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semua pihak secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 
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3. Bapak Dr. Ahmad Mulyana, M. Si. selaku Kaprodi Pascasarjana Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Imam Santosa selaku Kepala Divisi Produksi Program yang telah 
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selesainya tesis ini. 

5. Bapak dan Ibu karyawan yang telah membantu selama melakukan penelitian di 

TVRI Nasional divisi produksi program tersebut. 
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7. Dosen, Staf Administrasi Prodi Magister Ilmu Komunikasi dan rekan 

mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan tesis ini. 
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karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 
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Jakarta, 24 Januari 2019 

           Penulis, 

 

Raja Hot 

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




