KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT sang penguasa semesta alam
yang hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan atas segala urusan-urusan
yang kami kerjakan. Karena hanya dengan pertolongan-Nya kegiatan Kuliah Peduli
Negeri ini dapat penulis laksanakan dan selesai sesuai harapan. Shalawat serta
salam kami curahkan kepada junjungan besar kami, Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Laporan ini merupakan pertanggunjawaban tertulis atas pelaksanaan
kegiata Kuliah Peduli Negeri yang berlangsung selama 5 hari di MAN 1 Jakarta
dengan alamat Jalan Rawa Bahagia Raya No.28, RT.7/RW.2, Grogol, Grogol
petamburan, RT.7/RW.2, Grogol, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11450. Kegiatan ini dilaksanakan penulis dengan tujuan
sebagai syarat lulus gelar S-1 di Universitas Mercubuana. Dan juga dengan harapan
kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru
kepada para peserta Kuliah Peduli Negeri.
Dalam laporan skripsi kegiatan Kuliah Peduli Negeri yang telah di
laksanakan di MAN 1 Jakarta dengan tema “LET’S MAKE YOUR MOVIE”,
dimana kegiatan ini membahas tentang proses pembuatan sebuah Film Pendek.
Dalam kesempatan ini penulis mengangkat sebuah pembahasan mengenai seorang
scriptwriter dengan fokus pembahasan yang berjudul “Upaya Peran SCRIPT
WRITER Menyajikan Pesan Dalam Film Pendek”. Dalam proses pelaksanaan
kegiatan, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, saran dan kerjasama
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dari berbagai pihak, sehingga kegiatan Kuliah Peduli Negeri ini dapat terlakasana
dan berjalan dengan baik. Untuk dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.

Allah SWT, atas Rahmat karunia-Nya yang telah di berikan, serta
pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat meyelesaikan kegiatan dan
penyusunan Laporan Kuliah Peduli Negeri di MAN 1 Jakarta.

2.

Ibunda Tercinta Siti Asiyah, atas do’a, motivasi dan juga kasih sayangnya
yang teramat besar, sehingga penulis berhasil melakukan beberapa
pencapaian.

3.

Nur Aini Anisa, Amd.Keb. Kekasih tercinta atas dukungan moril dan materil
kepada penulis, sehingga menambah semangat penulis untuk menyelesaikan
program pendidikan S-1 di Universitas Mercubuana.

4.

Universitas Mercubuana, yang telah memberikan fasilitas dan prasarana
dalam pendidikan S-1.

5.

Bapak Rahmadya Putra Nugraha, S.Sos,M.Si selaku pembimbing tugas akhir
yang telah memberikan arahan, nasihat dan motivasi dalam kegiatan dan
penyusunan laporan Kuliah Peduli Negeri sehingga penulis dapat
menyelesaikanya dengan baik .

6.

Bapak Afdal Makkuraga Putra, Dr, M.Si selaku Ketua Bidang Studi
Broadcasting, atas arahan dan bimbinganya dalam program perkuliahan
bidang studi di Broadcasting.

7.

Ibu Mardhiyyah, S.Ikom, M.Ikom atas bimbingan dan arahanya dalam
penulisan Laporan kegiatan Kuliah Peduli Negeri.
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8.

Bapak Setiadi, selaku staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi.

9.

Seluruh Dosen – dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana
yang telah memberikan Ilmunya kepada penulis, sehingga penulis
mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat.

10.

Ibnu Jundi Farisi dan Okkie Dwi Harjanto, atas kerjasamanya selaku Tim dari
kegiatan Kuliah Peduli Negeri.

11.

Rekan-rekan mahasiswa/i dari group Lintingan Simbah yang telah banyak
memberikan masukan dan motivasi untuk Tugas Akhir Kuliah Peduli Negeri.

12.

Sahabat-sahabat saya yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam
memberikan saran serta masukan untuk makalah ini.
Dalam kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih

sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Peduli
Negeri “LET’S MAKE YOUR MOVIE” di MAN 1 Jakarta atas kontribusi dan juga
kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat terselesaikan dan terlaksana dengan baik.
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Dalam laporan Tugas Akhir ini, penulis sadar akan adanya perbaikan yang
harus di lakukan, untuk itu saran serta bimbingan akan penulis terima dengan
senang hati untuk menjadikan Laporan kegiatan Kuliah Peduli Negeri ini menjadi
lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mengucpakan permohonan maaf apabila dalam
pelaksanaan kegiatan terdapat sikap yang kurang berkenan. Penulis berharap
Laporan Tugas Akhir dan kegiatan Kuliah Peduli Negeri ini dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat dan pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 06 Februari 2019

Sandy Apriyanto
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