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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Pencipta segala 

kehidupan yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta dengan atas kuasa-Nya, 

peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ”Strategi Komunikasi Bencana  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Dalam Program Desa Tangguh Bencana (Studi Deskriptif 

Mengenai Strategi Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Program Desa 

Tangguh Bencana di Desa Sukajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis 

Tahun 2021)”. Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, suri 

teladan umat manusia hingga akhir zaman, Nabi terakhir, yang tiada lagi Nabi 

setelahnya. 

 Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun, 

peneliti telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan Skripsi 

ini. Oleh karena itu, dengan senang hati peneliti akan menerima kritikan, saran, dan 

koreksi yang bersifat membangun guna kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Dalam 

menyelesaikan Skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan, arahan dan 

motivasi bagi peneliti yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Dan 
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melalui kesempatan inilah peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi- 

setingginya dan mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

orang tua peneliti, Ayahanda tercinta Asep Redi Trigunawan dan Ibunda tersayang 

Sartikawati yang tak pernah letih memberikan dukungan moril dan materil selama 

perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat, serta kedua kakak 

perempuan kesayangan peneliti Reisa Marsha Cikita dan Novia Ermalia Putri yang 

selalu menjadi bagian hidup peneliti dan penyemangat peneliti hingga akhir hayat 

nanti.  

 Dengan tidak mengurangi rasa hormat serta tidak mengesampingkan peran dari 

masing-masing pihak, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor dan juga 

pendiri Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). 

2. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

3. Yth. Dr. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi. Terima kasih telah memproses kelancaran pelaksanaan Skripsi 

dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama perkuliahan.  

4. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih 

telah membimbing selama pelaksanaan dan bimbingan teknik penulisan Skripsi 

dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama perkuliahan.  
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5. Yth. Tine A. Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom., selaku Ketua Sidang Skripsi. 

Terima kasih telah memberikan kritik dan saran serta kemudahan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

6. Yth. Trustorini Handayani, S.E., M.Si., selaku Penguji. Terima kasih telah 

memberikan kritik dan saran serta kemudahan dalam menyelesaikan penelitian 

ini. 

7. Yth. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang senantiasa memberikan 

ilmu serta pengetahuan kepada peneliti. 

8. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yaitu Astri Ikawati, 

A.Md., Kom dan Ratna Widiastuti, A.Md yang telah membantu peneliti 

dalam pengurusan administrasi akademik selama penyusunan Skripsi maupun 

selama peneliti berkuliah. 

9. Drs. H. Dadang Darmawan.,M.Si., selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. 

Ciamis, Aman, S,STP., M.Si, selaku Kasubag Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan BPBD Kab. Ciamis. Saraswati Ayudina Permana S.A.P, yang 

selalu membantu segala hal selama pelaksanaan Skripsi ini sehingga dapat 

berjalan dengan lancar. 

10. Selly, Femi, Norman, Vanya, Ester, Adhys, Beni, Jihan, sahabat-sahabat 

peneliti yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi. 

11. Septian Fachrureza, seseorang yang selalu bersedia untuk menemani dan 

terus memotivasi peneliti agar selalu bahagia, tempat terbaik untuk berbagi 

segalanya. 
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12. Serta kepada semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu, 

terima kasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses penulisan 

Skripsi ini berlangsung. 

13. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this 

hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all 

times.  

Peneliti berharap semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan yang 

peneliti dapatkan dalam penyusunan Skripsi  ini. Untuk menambah kualitas dari Skripsi 

ini, maka kritik dan saran yang membangun selalu dinantikan.  

Akhir kata, peneliti mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan 

dan kekhilafan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

  

Bandung, 9 Agustus 2021 

                          Peneliti, 

 

                     Astri Julia Fahira




