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KATA PENGANTAR 

  

Assalamu’alaikum Wr, Wb. 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada hadirat Allah SWT, 

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul STRATEGI 

HUMAS BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH 

VI BENGKULU-LAMPUNG DALAM PEMBERIAN INFORMASI 

KONDISI LALU LINTAS (Studi Deskriptif Mengenai Strategi Humas Balai 

Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VI Bengkulu-Lampung Dalam 

Pemberian InformasiKondisi Lalu Lintas Melalui Reportase). Penyusunan 

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat program perkuliahan yang 

harus di tempuh dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu 

Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia (UNIKOM). 

Ketika mengerjakan skripsi ini tidak sedikit peneliti menghadapi 

kesulitan serta hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Allah 

SWT, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang 

peneliti terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Peneliti mengucapkan terima kasih yang teramat sangat dan rasa bangga 

kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rahman Sujana dan Ibunda Euis 

Yuli Ratna Komala yang senantiasa memberikan kasih sayangnnya serta 

semangat kepada peneliti dan juga memberikan do’a serta dukungan moril 



maupun materil. Kepada adik – adik tercinta, Alif Anugrah Mahadika, serta 

Atiqah Noor Amalia Lestari yang telah memberikan dukungan serta motivasi 

kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan 

hati, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

terhormat: 

1. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A. : Selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik yang telah mengeluarkan surat pra penelitian ke 

lapangan. 

2. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si. : Selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

ilmu, wawasan, serta pengalaman kepada peneliti selama peneliti melakukan 

perkuliahan serta memberikan pengesahan pada Skripsi ini.  

3. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom. : Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi sekaligus sebagai dosen yang telah memberikan ilmu, wawasan, 

serta pengelaman kepada peneliti selama peneliti melakukan perkuliahan. 

4. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si. : Selaku Dosen Wali peneliti yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, pengalaman, maupun membantu 

proses perwalian dari awal hingga akhir masa perkuliahan. 



5. Dr. Manap Solihat, M.Si : Selaku Ketua Sidang dan penelaah yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, pengalaman, maupun membantu 

proses penyusunan revisi skripsi dari awal hingga akhir masa perkuliahan. 

6. Dr. Eddy Syarif, M.Si : Selaku Penelaah yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan, motivasi, pengalaman, maupun membantu proses penyusunan 

revisi skripsi dari awal hingga akhir masa perkuliahan. 

7. Staff Dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta 

pengalamannya kepada peneliti selama perkuliahan. 

8. Ratna Widiastuti, A.Md. : selaku Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu peneliti 

dalam memberikan informasi dan pelayanan untuk peneliti demi kelancaran 

penyusunan Skripsi ini. 

9. Astri Ikawati A.Md.Kom. : Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi dan 

pelayanan untuk peneliti demi kelancaran penyusunan Skripsi ini. 

10. Dedi Maulana, S.E., M.T : yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

memberikan data atau informasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat 

mengerjakan Skripsi ini dengan lancar.  

11. Budi Hartono, SH., Kamil Irsyad, S. Kom., Eva Yanty, S.ST. (TD), dan 

Maryansyah beserta semuanya yang telah berkenan untuk peneliti 

wawancarai dan dengan ramah menjawab semua pertanyaan dari peneliti.  

12. Teman – teman terdekat di Indomie Team, Irma Yanuarti, S.I.Kom., 

Riyadh Nadlir, S.I.Kom.,  Annisa Syahnaz, S.I.Kom.,  Azzam 



Nazmudien, S.I.Kom.,  Megawati Suherlin, S.I.Kom.,  Rivanto, S.I.Kom.,  

Rizky Oktadya Nugraha, S.I.Kom.,  Reza Antoni, S.I.Kom.,  Noval 

Parkir, S.I.Kom., Afdhil Asnawi, S.I.Kom., dan juga Bobby Muhamad 

Dwi Guntara. Terimakasih atas segala keceriaan, motivasi, cerita, dan 

pengalaman yang tak terlupakan, bisa mengenal kalian adalah salah satu 

anugrah terindah dalam hidup peneliti. 

13. Ening dan Engki, yang selalu menjadi sumber semangat dalam menjalankan 

perkuliahan, karena beliaulah yang menyadarkan tentang pentingnya 

Pendidikan. 

14. Handy Effendi, S.IP., sahabat tersayang dari awal SMA yang sering 

membuat peneliti bingung tidak tahu harus berbuat apa ketika tiba-tiba drop 

karena stress dengan Skripsinya. Terimakasih atas segala dukungan, 

semangat, kepedulian, tangis dan gelak tawa bersama, terimakasih sudah 

menjadi tempat bagi peneliti untuk berbagi keluh kesah selama ini, semoga 

kita tetap bisa jadi sahabat selamanya.  

15. Riyadh Nadlir, S.I.Kom., Reza Antoni, S.I.Kom., dan Noval Parkir, 

S.I.Kom. yang selalu direpotkan namun  selalu bisa menghibur dan 

memberikan semangat kepada peneliti.  Terimakasih atas segala canda tawa 

dan kebersamaan selama ini, peneliti sangat bersyukur memiliki kesempatan 

untuk mengenal orang – orang luar biasa seperti kalian. 

 



Peneliti hanya bisa mendoakan semoga segala bantuan, bimbingan, dorongan 

dan seluruh kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti 

mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.  

Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, oleh 

karena itu peneliti mohon maaf yang sebesar – besarnya. Selain itu dengan segala 

kerendahan hati dan tangan terbuka peneliti menerima segala kritikan serta saran 

yang sifatnya membangun. Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua 

pihak yang memerlukan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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