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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan usulan 

penelitian ini dengan judul :  PERILAKU KOMUNIKASI WARTAWAN 

JOBDESK KRIMINAL (Studi Deskriptif Wartawan Jobdesk Kriminal di 

Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dalam Menggali Informasi)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian sidang skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, Bandung. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih  jauh dari 

sempurna, banyak kekurangan baik dalam metode penulisan, dari segi 

penggunaan tata bahasa maupun dalam pembahasan materi. Semua ini 

dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti 

mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Insyaallah dikemudian 

hari dan di penelitian yang akan datang peneliti dapat memperbaiki segala 

kekurangannya. 

Pertama-tama peneliti ucapkan terimakasih atas doa dan motivasi yang 

diberikan oleh orangtua kepada peneliti. Untuk ibunda tercinta Encum Kalsum 

terima kasih karena telah berusaha untuk menafkahi dan menyekolahkan saya 

agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya,  
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menjadi sosok yang kuat sebagai contoh anak-anaknya dalam kehidupan sehari-

hari, ibu akan selalu menjadi orang yang paling penting dan berharga untuk 

peneliti. 

Peneliti memberikan segala daya upaya yang terbaik  untuk menampung  

segala  yang diperlukan  dalam  penyelesaian  skripsi  ini.  Dalam penulisan/ 

penyusunannya peneliti mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, serta 

semangat dari semua pihak yang telah membantu peneliti. 

Maka dari itu dengan penuh ketulusan, peneliti ingin menyampaikan 

terima kasih atas semua bimbingan dan bantuannya dan penghargaan setinggi- 

tingginya sehingga terselesaikannya skripsi ini, kepada: 

1. Yth Bapak Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Yth Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,M.A selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. 

3. Yth Ibu Dr. Rismawaty, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu 

Komunikasi 

4. Yth Bapak Olih Solihin, S.Sos, M.Si selaku Sek Prodi Ilmu Komunikasi 

5. Yth Bapak Drs. Manap Solihat M.Si. selaku Dosen Wali 

6. Yth Ibu Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Pelaksanaan 

Sidang dan Skripsi sekaligus dosen mata kuliah Metode Penelitian 

Kualitatif sekaligus Program Studi Ilmu Komunikasi dan Public 

Relations Unikom Bandung. 
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7. Yth Bapak Oki Achmad Ismail, S.Sos, M. Si, selaku dosen pembimbing 

dalam penyusunan usulan penelitian ini, yang senantiasa memberikan 

arahan, meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hatur Nuhun Pak Oki. 

8. Yth Bapak Adiyana Slamet, S.IP, M.Si  

9. Yth Ibu Inggar Prayoga, M, I. Kom selaku Ketua Sidang pada usulan 

usulan penelitian saya 

10. Yth Ibu Tine A. Wulandari, M, I. Kom yang juga selaku penelaah pada 

usulan penelitian saya  

11. Terima kasih juga untuk semua staf dosen prodi Ilmu Komunikasi 

yang tidak dapat penulis sebutkan sat persatu. 

12. Terimakasih kepada Sekretaris Jurusan, Astri Ikawati Amd., Kom dan 

Ratna Widiastudi Amd., Kom, yang sudah membantu penulis untuk 

melengkapi persyaratan-persyaratan Skripsi ini. 

13. Para wartawan se-Bandung Raya, anggota Aliansi Jurnalis Independen 

(AJI) Bandung, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat dan 

juga PWI Bandung yang telah membantu dan memberikan berbagai data 

kepada penulis. 

14. Rekan-rekan jurnalis di Kompas.com juga Kompas Gramedia Group 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

15. Terima kasih kepada keluargaku tercinta yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Kalian selalu medoakan peneliti untuk terus 
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semangat dan sangat berperan pentting untuk memperjuangkan saya 

menjadi seorang Sarjana. 

16. Terima kasih untuk sahabatku, RM. Isya Herdiansyah, mahasiswa 

Unikom angkatan 2006 yang terus memberikan semangat dan motivasi 

kepada peneliti dalam menyelesaikan program Sarjana ini. Juga senior 

saya di profesi wartawan dan senior saya di Unikom yang selalu 

mendorong dan memberikan peneliti pencerahan,  

17. Seniorku di dunia wartawan juga seniorku di kampus Unikom Ferry 

Yuniar alias “Ferry Darso” dan sahabatku di lingkungan rumahku, di 

Jalan Banceuy, Braga, Sumur Bandung, Febbyan Adriana Hidayat yang 

selalu memberikan support dan pencerahan kepaad peneliti. 

18. Seluruh teman-temanku di Ilmu komunikasi Khususnya anak-anak IK 4 

angkatan tahun 2007 dan rekan sejawat angakatan 2006, yang penuh 

dengan kenangan meskipun banyak yang sudah menjadi sarjana terlebih 

dahuu, mereka masih sempat meluangkan waktunya untuk membantu 

dan member semangat kepada peneliti. 

 

Dengan demikian peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada semua 

pihak yang peneliti sebutkan, dan apabila ada yang tidak tersebutkan peneliti 

mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh peneliti ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pembaca.  
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Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini semoga segala 

amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, 

Amiin.                  

             

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb.                                   

    Bandung,    April 2018 

Peneliti 

 

 

 Rio Kuswandi 


