KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi aplikatif ini. Dimana skripsi aplikatif ini adalah
untuk memenuhi syarat guna menempuh gelar sarjana pada Fakultas
Komunikasi jurusan Broadcasting S1 Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Penulis juga sangat berterimakasih kepada kedua orang tua, Muslich
dan Jujun Juniarsih, yang selalu memberikan dorongan semangat serta bantuan
materi kepada penulis selama mengerjakan skripsi aplikatif ini. Terima kasih
banyak atas semua kasih sayang dan do’a kalian kepada penulis selama ini.
Tanpa do’a dan bantuan kalian penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi
aplikatif ini, untuk itu semua perjuangan selama ini penulis dedikasikan untuk
kalian berdua.
Penulis berharap skripsi aplikatif ini dapat menjadi karya tulis ilmiah
yang bermanfaat. Penulis mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan baik itu
dalam hal kajian maupun penulisan, untuk itu kritik dan saran yang
membangun sangat membantu untuk perbaikan skripsi aplikatif ini. Dengan
kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada :
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1. Rahmadya Putra Nugraha, M.Si selaku dosen serta pembimbing
skripsi.

Terimakasih

telah

meluangkan

waktunya

untuk

membimbing saya selama ini.
2. Afdal Makkuraga Putra, M.Si yang telah bersedia meluangkan
waktunya sebagai Ketua Sidang skripsi saya.
2. Joni Arman, SPd, M.Ikom yang bersedia meluangkan waktunya
sebagai penguji ahli skripsi saya.
3. Ponco Budi Sulistyo, Ph.D selaku Ketua Bidang Studi Ilmu
Komunikasi.
4. Seluruh dosen program studi Broadcasting Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Mercu Buana. Terima kasih atas
bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama
perkuliahan.
5. Staf tata usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana
6. Candra Wahyu Aji, yang bersedia meluangkan waktunya untuk
menjadi tokoh utama dalam film dokumenter “Sayap Garuda (Tak)
Patah”
7. Kedua Orang Tua Candra, dan sahabat-sahabat Candra yang sudah
ikut terlibat dalam proses pengambilan gambar.
8. Teman seperjuangan selama mengerjakan skripsi aplikatif ini yaitu
crew Frameworks Picture dalam pembuatan film dokumenter
“Sayap Garuda (Tak) Patah” : Meidy Adha Jalali, dan Pakhrozi
Wilyanwar
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9. Teman-teman seperjuangan selama kuliah : Meidy Adha Jalali,
Pakhrozi Wilyanwar, Tri Wulan Aprilia, Wahid Ihsan, Willy Rafli
Sumardi, dan Zulkarnaen.
10. Teman-teman Broadcasting angkatan 2013 dan angkatan lainnya.
11. Best Partner saya yang sudah memotivasi dan membantu saya
selama kuliah: Mu’thia Hawa
12. Dan semua yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan
namanya satu-persatu.

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

Jakarta, Januari 2018
Dicky Yudha Prawira
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