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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kelancaran dalam pembuatan film dokumenter berjudul Lira 

Jenggama dan juga karya ilmiah yang berjudul Teknik Penyutradaraan Dalam 

Produksi Film Dokumenter Lira Jenggama yang merupakan salah satu syarat dalam 

menempuh gelar Strata 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Broadcasting. 

Pembuatan skripis ini tidaklah lepas dari bantuan serta bimbingan dari 

berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang kami tujukan 

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. Bapak Rahmadya Putra Nugraha, M. Si. dan Bapak Nandang Wahyu 

S.A.B., M. Ikom selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan 

masukin serta memotivasi penulis untuk dapat menjadi tim yang solid dan 

optimis. 

4. Bapak Aditya Rizky Gunanto, M. Ikom dan Bapak Bagus RizkI 

Novagyatna, S. Ikom selaku dosen pembimbing Fandrijal & Alif yang 

senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun demi 

keberhasilan skripsi kami. 

5. Orang tua tercinta Mama, Papa, dan Tante yang selalu mendoakan dan 

memberikan dukungan berupa moril maupun material yang tiada putusnya. 
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6. Adik tercinta, Niken Dwi Puspitasari yang selalu menemani mencari 

inspirasi ketika penulis tengah kehabisan ide. 

7. Fabulous Production, sebuah tim kecil yang terdiri dari saya, Fandrijal, dan 

Alif Maulana Alfathan. Terima kasih untuk semua pembelajaran, 

pengalaman, dan perjalanannya. Terima kasih pula telah menjadi tim yang 

solid dan selalu bekerja sama sampai skripsi ini terlaksana dengan baik. 

8. Keluarga Bapak Zainurdin selaku subjek dalam film dokumenter Lira 

Jenggama. Terima kasih atas segala pembelajaran nilai-nilai kehidupan 

yang mungkin belum pernah kami dapat sebelumnya. 

9. Keluarga besar Ijen Miner Family Homestay yang telah memberikan kami 

tempat singgah yang sangat nyaman selama proses shooting. 

10. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Seksi Konservasi 

Wilayah V Banyuwangi yang telah memberikan izin untuk melakukan 

pengambilan gambar di area Gunung Ijen. 

11. Muhammad Fahri Budiman, Muhammad Fajar Alamsyah, dan Sendi 

Wijaya yang telah menemani sekaligus membantu dalam proses 

pengambilan gambar berlangsung. 

12. Belinda Nurahmatya, Annisa Rizqisari Taufiq, Raka Purwana, Tebe Fadli, 

Aga Akbel Pratama yang selalu menyemangati penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Keluarga besar WK Kembar, teman seperjuangan penulis yang tidak dapat 

penulis sebut Namanya satu persatu. Terima kasih selalu memberikan 

dukungan serta pinjaman alat -alat produksi. 
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14. Keluarga besar Tiarap Official yang selalu memberikan hiburan dan 

semangat selama proses pembuatan skripsi ini. 

15. JHC Group yang selalu ada dan menjadi tempat berkeluh kesah. Terima 

kasih selalu mensupport. 

16. Semua pihak yang telah membantu, melancarkan proses pembuatan dan 

penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu 

per satu. 

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman 

khususnya mahasiswa broadcasting. Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi 

ini belumlah sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi 

hasil karya yang lebih baik ke depannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. 

Jakarta, Agustus 2018 

Bekti Harumi Wahyunigrum 

https://lib.mercubuana.ac.id/


	KATA PENGANTAR



