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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya
Tugas Akhir penulis yang berjudul “Teknik Penulisan Naskah dalam Film Drama
Widiwasa” ini dapat tersusun hingga selesai. Banyak pihak yang telah membantu
dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tugas akhir ini
selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana Strata 1 (S-1) Komunikasi Bidang Studi Broadcasting. Dalam penelitian
skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan dan bimbingan yang sangat berharga
dariberbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih
kepada:
1.! Kedua orang tua tersayang Mama dan Papah atas doa, pengorbanan, cinta,
nasihat, dan kasih sayang yang sangat berharga.
2.! Adik Risa Ariyani, tercinta atas seluruh doa, dukungan, dan hiburan yang tiada
hentinya diberikan.
3.! Bapak Rizki Briandana, M.Comn, Ph.D Selaku dosen pembimbing Tugas
Akhir Aplikatif yang selalu memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi,
serta pengalaman produksi film kepada penulis. Semoga diberikan kemuliaan,
dan kesehatan selalu.
4.! Mas Aditya Rizky Gunanto, M.Ikom selaku dosen di perkuliahan yang selalu
memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi, serta pengalaman produksi
film kepada penulis. Semoga diberikan kemuliaan, dan kesehatan selalu.
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5.! Bapak Dr. Afdal Makkuraga, M.Si Selaku Ketua Bidang Studi Broadcasting,
Univ. Mercu Buana, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta
pengajaran yang baik selama penulis melaksakan perkuliahan.
6.! Bapak Dadan Iskandar M.Si dan Bapak Rahmadya Putra, M.Si selaku
Sekretaris Bidang Studi Broadcasting, yang telah memberikan dukungan,
motivasi, serta pengajaran yang baik selama penulis melaksakan perkuliahan.
7.! Bapak Heri Budianto, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang
senantiasa menasehati penulis dalam menjalani perkuliahan.
8.! Seluruh Bapak dan Ibu dosen Prodi Broadcasting yang telah memberikan
dukungan, tenaga, waktu, pikiran, serta pengajaran yang baik selama penulis
melaksanakan perkuliahan. 
9.! Tim Skripsi Aplikatif Reza Nugraha, Dimas Bagus, Erfan Maulana.
Sahabat terdekat dan seperjuangan Desy, Marna, Maya, Jaka, Nizhan, Ervan,
10.!Sahabat
Livia, Ken, Hera, Melisa, Tim Huru-Hara, dan Teman-teman di BYWI yang
selalu memberikan motivasi, semangat satu sama lain.
Demikianlah ucapan terima kasih yang penulis persembahkan kepada
beberapa pihak, tentunya masih banyak yang tidak dapat disebutkan satu persatu
yang sudah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah
Subhanahu wa Ta’ala membalas semua kebaikan atas bantuan yang telah diberikan
oleh semua pihak kepada penulis.
Jakarta, 7 Maret 2019
Dewi Ariyani
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