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KATA PENGANTAR  

Assalamu’alaikum Wr.Wb Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, penulis diberikan 

kekuatan, kemudahan, petunjuk dan ketabahan dalam melaksanakan  Laporan skripsi 

ini. Tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar 

Muhammad SAW.   

Dengan judul penelitin : “Konstruksi Identitas Komunitas Lingkar Ganja 

Nusantara Di Instagram ( Studi Deskriptif @lgn _id di Instagram) 

Dalam upaya menyelesaikan laporan ini penulis telah mendapat bantuan dari 

berbagai pihak baik materil, bimbingan, dorongan, semangat maupun kemudahan-

kemudahan dalam mengumpulkan data-data dan bahan-bahan.   

Terimakasih kepada kedua orang tua penulis Papah (Yadi Rachmayadi) dan Mamah  

(Yanti Sriyanti) serta Kakak Perempuan (Fadila Rachmadyanti putri)  yang selalu 

memberikan motivasi dan kepercayaan kepada penulis. Terimakasih atas dukungan 

materi dan moril serta kasih sayang nya yang tiada hentinya untuk penulis. Dengan 

kerendahan hati penulis akan berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik agar 

selalu menjadi anak yang dibanggakan oleh papah dan mamah serta kakak.  

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada yang terhormat :  
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1. Yth. Prof.Dr. H. Samugyo Ibnu Redjo. M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik yang secara tidak langsung telah memberikan banyak 

kemudahan untuk Peneliti dalam mengenyam pendidikan.  

2. Yth. Dr. Rismawati, S. Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom atas ilmu, motivasi 

serta nasehat kepada penulis.  

3. Yth. Olih Solihin, M. IKom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi 

Unikom yang secara langsung maupun tidak telah banyak memberikan 

kemudahan dalam proses pengerjaan proposal penelitian ini.  

4. Yth. Syubanuddin Murom, M.I.Kom selaku dosen pembimbing atas segala 

perhatian, kesabaran dan waktu yang diluangkan bersama untuk menyelesaikan 

Laporan Skripsi ini.  

5. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si Selaku dosen wali yang telah 

membantu penulis dari mulai awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih 

atas bimbingan yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani 

perkuliahan  

6. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

UNIKOM Universitas Komputer Indonesia beserta staff yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kasih sayang serta ilmu 
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yang bermanfaat, dan didikan kedisiplinan yang luar biasa selama peneliti 

menuntut ilmu.  

7. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang membantu  

dalam proses administrasi penulis selama perkuliahan.  

 

8. Komunitas Lingkar Ganja Nusantara yang telah membantu dan menerima 

dengan terbuka dalam penelitian yang dilakukan.  

9. Barudak D’Ulur dan Club 22 terimakasih telah memberikan semangat, 

motivasi  dan kebersamaan yang menyenangkan selama awal perkuliahan 

hingga saat ini.  

10. Alma Yashifa Aulia terimakasih telah memberikan semangat serta dukungan 

untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.  

11. Teman – teman IK – 3 dan Jurnalistik 2, yang telah membantu proses 

bimbingan penulisan, bertukar pikiran penulisan dan tentunya selalu 

memberikan dukungan dan motivasi yang selalu diberikan.  

12. Untuk teman-teman Keluarga Besar RPL G10, IK – 3 ,Jurnalistik 2 

terimakasih atas kerjasamanya, pengalaman menyenangkan dapat mengenal 

kalian semua.   

13. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pelaksanaan  

penelitin penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu.  
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 Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Penelitian Skripsi, maka penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

penulisan laporan ini. Semoga hasil laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

umumnya bagi mahasiswa/i komunikasi khususnya konsentrasi Jurnalistik.  

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang 

setimpal kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua 

bantuan menjadi ibadah.  Aamiin yaa rabbal’alamin.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

  

Bandung,  Agustus 2020  

  

  

   Farhan Taufiqurachman 

         41816100 


