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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan pencipta dan 

pemelihara alam semesta yang meguasai segala kekuasaan, pemilik segala ilmu 

yang sifatnya lakhiriah maupun yang bersifat bathiniah atas segala rahmat dan 

karunianya sehingga penulis dapat dengan lancar menulis dan menyusun skripsi 

ini.  

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan 

kakak tercinta. Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Teteh karena cinta mereka telah 

menghantarkan penulis sampai kederajat mahasiswa, pengorbanan dan kesetiaan 

mereka dalam mendampingi penulis hingga saat ini tidak mungkin penulis 

melupakan.  

Melalui kesempatan kali ini penulis tidak lupa akan bantuan dari berbagai 

pihak dan dengan segala rasa hormat ingin mengucapkan rasa terima kasih dan 

penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat :  

1. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis selama 

perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).   

2. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M. A, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Komputer Indonesia, yang 

telah memberikan perijinan untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan.   

3. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia atas ilmu, informasi, 
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motivasi serta nasehat kepada peneliti dan menandatangani lembaran-

lembaran kertas selama pembuatan laporan seminar usulan penelitian yang 

dibuat peneliti. 

4. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah banyak memberikan saran, motivasi, bimbingan 

dan arahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan. 

5. Inggar Prayoga, M.I.Kom., selaku dosen pembimbing yang juga peneliti 

anggap sebagai orang tua yang telah senantiasa memberikan arahan, 

bimbingan, waktu, sertamotivasi kepada peneliti selama peneliti melaksana 

laporan penelitian. 

6. Tine Wulandari M.I.Kom., selaku Dosen wali IK-2 2015 yang selalu 

memmberikan arahan mengenai mata perkuliahan dan juga sebagai Dosen 

yang telah banyak memberikan pengetahuan serta berbagai ilmu maupun 

wawasan selama peneliti melakukan peneltian.  

7. Seluruh Bapak / Ibu dosen beserta staff di lingkungan program Studi 

Ilmu Komunikasi Unikom, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. 

Khususnya yang telah ikhlas dan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan 

arahan selama penulis menjalani perkuliahan. 

8. Informan Peneltian, Mang Rizki Ardi Selaku Ketua FCC dan Iqbal 

terima kasih telat memberikan informasi dan sudah bersedia menjadi 

informan kunci dan informan pendukung bagi peneliti 
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9. Sahabat-sahabat seperjuangan, IK2 dan Humas3 semua yang sayang 

kepada peneliti untuk setiap waktu kita bersama, serta tak hentinya saling 

mengingatkan, memberikan semangat dan motivasi untuk mencapai tujuan 

bersama.  

10. Sahabat dan teman, Kersen, Rojali, Manglid Squad dan Tim Margaasih 

terimakasih atas bantuan serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan 

Usulan Penelitian ini 

Untuk kesempurnaan dari laporan seminar usulan penelitian lapangan 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah 

perbaikan dan kesempurnaan dari laporan seminar usulan penelitian.  

Akhir kata penulis berharap semoga laporan seminar usulan penelitian ini 

mendatangkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi peneliti serta kepada 

pembaca yang lainnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang 

telah diberikan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, 

terima kasih.   
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