KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim, Assalamuallaikum Wr.Wb
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, praktikan
panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan
inayah-Nya kepada praktikan, sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja peraktek. Sebelumnya
praktikan telah menyelesaikan kerja praktek lapangan di TVRI stasiun milik pemerintah yang terhitung
mulai tanggal 13 Maret – 13 Mei 2017.
Kerja Praktek ini merupakan salah satu matakuliah yang wajib ditempuh di Universitas Mercu
Buana Meruya. Laporan kerja praktek ini disusun sebagai pelengkap kerja praktek yang telah
dilaksanakan lebih kurangnya 2 bulan di TVRI, stasiun televisi pemerintah khususnya di divisi Tata
Arstistik.
Dengan selesainnya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang
telah memberikan masukan – masukan kepada peraktikan.
Untuk itu peraktikan mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa menyelesaikan kerja
praktik dan penulisan laporan ini.

2. Orang tua praktikan, Bapak Hairul Anwar, Ibu Yuyun Supriyani dan Irfan Medyansyah Putra,
Syafira Anindya Putri, adik kandung peraktikan untuk
support dan doanya.

3. Bapak Hady Soedarwanto ST.M,Ds, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Desain dan Seni Kreatif dan
selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukkan dalam
melaksanakan kerja praktek dan juga penyelsaian laporan kerja praktek lapangan ini.

4. Bapak Lelo, Selaku Koordinator Kerja praktek yang sudah mengadakan perkuliahan kerja
praktek.
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5. Tak lupa praktikan ingin mengucapkan banyak – banyak terima kasih ke pada TVRI yang telah
menerima untuk dapat melaksanakan Kerja Praktek
maupun dalam penyelsaian laporan kerja praktek ini.

6. Terima kasih juga kepada teman – teman kerja praktik yang telah membantu dan bertukar
pikiran dalam mengerjakan tugas kerja praktik ini.

Praktikan menyadari masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari
materi maupun teknik penyajian. Mengingat kekurangan pengetahuan dan
pengalaman peraktikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi peraktikan sendiri dan bagi semua yang
membacanya.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.
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