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KATA PENGANTAR 
 
 
       

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini setelah melalui banyak hal dalam proses 

pengerjaannya, waktu yang singkat sangat menentukan bagi penulis untuk menggarap 

sebuah Program Tv Feature ini, terutama ketika pengambilan angle dimana 

penulis harus terus mengikuti para pemburu ini beraksi untuk mendapatkan hasil 

buruan. Mulai perjalanan naik - turun gunung, jalan yang berdebu dan berlumpur 

bahkan cuaca yang berubah-ubah dari dingin ke panas bahkan sebaliknya, sudah 

tidak dihiraukan lagi demi kesuksesan pembuatan Program Tv Feature ini. Namun 

itu semua sudah terlampaui, karena itu pula penulis banyak mendapat pengalaman 

dan pelajaran yang sangat berharga yang dapat penulis ambil selama pengerjaan 

tugas akhir ini. 

Atas kehadirat Allah SWT,  karena rahmat-Nya, petunjuk-Nya, dan izin-

Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ 

PEMBUATAN PROGRAM TV FEATURE” “NAPAK” ( Episode : B erburu 

Celeng ) 

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan pengetahuan penulis telah 

membuat tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang 

membangun sangat diperlukan penulis dalam menyusun Tugas Akhir yang lebih 

baik di masa mendatang. Terlepas dari kekurangan-kekurangan pada tugas akhir, 

penulis tetap berharap bahwa Tugas Akhir ini akan tetap berguna bagi mereka 

yang membutuhkan Tugas Akhir ini sebagai referensi. 

  

Bandung,  April  2007  

 

Penulis 
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TERIMA KASIH 
 

 

Alhamdulillah, dengan segala perjuangan akhirnya penggarapan Program 

Tv Feature ini selesai, namun penulis menyadari dalam proses penggarapan ini 

banyak sekali orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Dengan rasa hormat penulis tidak bisa memberikan lebih namun hanya 

bisa memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Allah SWT, yang memberikan segala kemudahan dan nafas hingga 

sekarang. 

2. Abah dan Ibuku tercinta, terutama Kakakku ( Wiwit ) yang selalu 

membantu dan mensuport baik doa, fisik, dan material. 

3. Fannykoe, ( a’a beres neng ) 

4. Dicka Djanggo sekaligus tokoh utama yang telah menuntun untuk 

perburuan ini dan mengajariku menembak. 

5. Para pemburu ; A Wawan, Om Wawa, Om Freddy, Om Tedi Kardin, 

Taniz, Kang Dedi, Wanda, dan lainnya. Thanks A lot .    

6. Para Gaet ; Herman, Dadang, Djuju, Djae, Darman dll. 

7. Desa Cipukanegara. 

8. Djambronk yang telah mengantarku kemana saja. 

9. Bambang “Akar Media Prod”, selaku pemberi tugas. 

10. Bapak Jajang, S.sn. selaku pembimbing. 

11. Bapak Zufri, M.Ds. Selaku koordinator Tugas Akhir 

12. Bapak Ondi atas bantuan ngatur mixer buat V.O. 

13. Nando yang selalu ngasih kabar perkembangan T.A. 

14. Barudak Multimedia 2002 ; Hadi, Rizki, Eri, Pepen, Sinyo, abenk. (nuhun 

bro..! ) 
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15. Teman seperjuangan T.A 2003; Dadan Bule, Bey, Tendri, Chezza dll. 

16. Pokoknya semua yang telah membantu produksi maupun apresiasi.  

      ( whithout you im nothing! ) 

 


