KATA PENGANTAR

Bismillahhirahmanirrahim

AssalamualaikumWr, Wb
Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang
Maha pengasih lagi Maha penyayang, shalawat serta salam semoga selalu
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan
kaum muslimin dan muslimat. Atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tepat pada waktunya.
Proposal denganJudul “Penyuntingan Gambar Dalam Produksi Film
Dokumenter Rumah Literasi“ disusun sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Komunikasi Bidang Studi Broadcasting di
Universitas Mercu Buana Jakarta
Dengan segala usaha dan kemampuan yang terbatas, penulis menyadari
sepenuhnya, bahwa proses penyusunan skripsi ini tak terlepas dari bantuan,
bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini
dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi
2. Dr. Afdal Makkuraga, M.Si selaku Ketua Bidang studi Broadcasting
3. Bapak Tulus Hendra Wardana, M.IKom selaku pembimbing yang telah
banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.
4. Bapak MeniHandayani, M.Si selaku pembimbing akademik yang elalu
memberikan masukan dan motivasi disetiap semester.
5. Bapak Adih dan Ibu Murdiyah selaku orang tuapenulis yang telah
memberikan dorongan, semangat, dandoa yang terbaik untuk penulis.
6. Kakak Terimakasih atas doa, ide, dan semangat yang diberikan kepada
penulis selama proses pembuatan skripsi.
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7. Perpustakaan Universitas Mercu Buana, yang telah memberikan referensi
buku kepada penulis.
8. Terimakasihuntukrekanpenulis Andre Rangga, Devi Nastuti, Awaliyah
Manas, Agita Prihandini, Rizky Kosasih, Ganang Setiyadi, Irfan
Abdurahman.
9. Seluruh teman-teman di Universitas Mercu Buana terutama mahasiswa
jurusan broadcasting angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dan
hiburan.

Penyusunan skripsi ini, penulis akui masih banyak kekurangan
dikarenakan pengalaman yang penulis miliki masih kurang. Oleh karena itu
penulis harapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan yang bersifat
membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan
dan pengalaman bagi pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk
maupun isi skripsi ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Jakarta, 06 maret 2019

Syaiful Anwar
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