
 

 

KATA PENGANTAR  

  

 Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang telah 

diberikan-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir dengan judul 

“Peran Creative Officer dalam Proses Produksi pada Digital Platform RCTIPlus MNC 

Group” ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Strata Satu Universitas Pelita Harapan, 

Karawaci.  

Pemagang menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai 

pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena 

itu, Pemagang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:  

1) Dr. Naniek N, Setijadi S.Pd, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik  

2) Marsefio Sevyone Luhukay, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi dan pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat 

bermanfaat. 

3) Jumadal Simamora S.Sos, M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada Pemagang.  

4) Orang tua tercinta Alm. Ibu Hilma Zakiah dan Bapak Deddy Taufik Hidayat, Tante 

Aishah yang selalu memberikan do’a, semangat dan kasih sayang sehingga pemagang 

semangat untuk mengerjakan laporan ini. 

5) Kakak tercinta Daisy Amanda yang selalu mendukung pemagang sehingga terus 

semangat untuk menulis laporan magang ini. 

6) Seluruh Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada pemagang  

7) Adi pratama selaku HRD dari RCTIPlus MNC Group yang telah memberikan 

kesempatan Pemagang untuk magang di perusahaan ini. 



 

 

8) Meyta Fitrianingrum selaku supervisor dan producer dari digital platform RCTIPlus 

yang sudah memberikan ilmu kepada pemagang di kantor. 

9) Seluruh departeman produksi digital platform RCTIPlus yang telah memberikan 

pengetahuan kepada pemagang.  

10) Seluruh Staff Fisip Universitas Pelita Harapan yang membantu dan memfasilitasi 

kebutuhan pemagang selama berkuliah. 

 

Akhir kata, Pemagang menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 

Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat 

bagi Pemagang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya.  

  

               Jakarta, 25 Februari 2021 

    

  

                Adrian Zulfikar 

 


