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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin Alhamdulillaahi robbil ‘alamiin, wassolaatu 

wassalaamu’alaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin sayyidina muhammadin, wa’ala 

alihi wa’ashabihi ajma’in, robbi srohli sodri wahsirli amri wahlul ukdatammi 

lisaani yafkohul kauli amma ba’du. 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan 

ridho kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa pula sholawat 

serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 

Penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul “STRATEGI 

KAMPANYE POLITIK TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON 

HASANUDDIN-ANTON AMANAH (HASANAH) (Studi Kasus Kampanye 

Politik Dalam Penggunaan Media Sosial Twitter Pada Pemilihan Gubernur 

Jawa Barat 2018)”  yang dimana skripsi ini disusun untuk menempuh Ujian 

Sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik di Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

Terimakasih Peneliti ucapkan kepada keluarga besar, terkhusus orang tua 

tercinta. Ayahanda M. Effendi dan Ibunda Yuniarti, yang telah memberikan doa, 

kasih sayang, dan dukungan kepada peneliti baik dalam bentuk moril maupun 

materil. Kepada aak tercinta Ridho Cahya Dewangga dan adik tersayang Jean 

Artha Dewa, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.   
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Selama proses pengerjaan penulis mendapat pengalaman dan ilmu yang 

sangat bermanfaat. Dimana penulis mendapatkannya juga dari bantuan oleh orang 

sekitar, yang sangat mendukung atas kemajuan penulis. Untuk itu penulis ucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA. selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah mengeluarkan surat dan 

memberikan lembar pengesahan Skripsi. 

2. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi 

sekaligus Dosen Wali yang mendukung kegiatan Skripsi. 

3. Yth. Olih Solihin, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi 

yang telah memberikan lembar pengesahan Skripsi 

4. Yth. Prof. Dr. Umi Narimawati, S.E., M.Si. Selaku Pembimbing Skripsi 

yang sudah membimbing dengan kesabaran pada penulis untuk 

menyelesaikan laporan ini. 

5. Yth. Adiyana Slamet, S.Ip., M.Si. Selaku Ketua Sidang dan dosen yang 

sudah mengajarkan, membantu dan sebagai teman bertukar pikiran yang 

berhubungan dengan penelitian maupun saat perkuliahan, yang tidak henti 

– hentinya untuk mengingatkan penulis. 

6. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si., selaku Penelaah sekaligus 

Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian yang senantiasa memberikan 

arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti selama perkuliahan 

maupun penyusunan skripsi ini. 
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7. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

UNIKOM, Yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada 

penulis selama perkuliahan berlangsung.  

8. Seluruh Dosen Luar Biasa Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan 

pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan. 

9. Yth. Astri Ikawati, A.Md.Kom dan Ratna Widiastuti, A.Md.Kom 

Sebagai Sekretariat Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu 

penulis dalam hal administrasi dan hal-hal teknis. 

10. Yth. Dr. Abdy Yuhana, S.H., M.H selaku sekretaris DPD PDI 

Perjuangan Jawa Barat yang sudah mengizinkan penulis untuk 

melaksanakan penelitian di DPD PDIP Jawa Barat. 

11. Yth. Bang Armat yang telah memberikan bantuan segala keperluan 

peneliti di lokasi penelitian DPD PDI Perjuangan. 

12. Kepada yang tersayang Aak Ridho Cahya Dewangga yang slalu 

mendukung dan mengingatkan penulis selama penulis melakukan 

penelitian. 

13. Kepada yang tersayang Yayang Jean Artha Dewa yang sudah 

menghibur penulis dan membuat penulis bersemangat menjalani Skripsi 

ini. 

14. Kepada uwa Briliantini Hasnol dan uwa Nandang sudah mendukung 

serta membantu penulis dimulai, maupun selama masa perkuliahan. 

15. Kepada Didi Nurcahyadi, yang sangat membantu penulis dalam 

penelitian untuk belajar, mengingatkan, bertukar pikiran dan memotivasi. 
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Tresna Gumilar & Rahma Dwi yang mendengarkan keluh kesan dan 

memotivasi penulis. Dega Abitea & Gerenli Tradikta yang telah 

membantu maupun menemani penulis dalam pengerjaan skripsi. Serta 

Dion Nugraha & Nabila Tastaftiani yang menemani perjuangan, 

mengetahui proses perjuangan, yang paham akan tiap air mata maupun 

tawa yang dilakukan bersama. 

16. Kepada kakak – kakakku dari keluarga ideologis yaitu Deby Aprilia, 

Dwiki Adityawan, Ima Lestari, Wahyu Khanoris yang menjadi teman 

bertukar pikiran yang sangat membantu penulis dalam pengerjaan 

penelitian. 

17. Sahabat tersayang Janet Helga, Deka Ahmad, M. Azhari, Nur Fidhiah 

yang sudah mendukung dan menjadi teman bertukar pikiran. Dan Heru 

Patur, Reni F., Rahma Dwi, Kanita Dwi, Iis Ariska, Yollandasari, 

serta M. Imam Maulana sahabat nan jauh disana yang sudah mendukung 

dan mendengarkan keluh kesah penulis. Juga Resty Febriani teman 

seperjuangan bimbingan. 

18. Teman-teman IK-4 Angkatan 2014 dan IK-Humas 3, serta teman-

teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk bantuan 

dan semangat yang telah diberikan kepada peneliti. 
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 Tiada banyak kata yang bisa terucap, peneliti hanya bisa mendoakan 

semoga segala bantuan, bimbingan, dorongan dan seluruh kebaikan semua pihak 

yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan pahala dari Allah SWT. 

Peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

umumnya bagi mahasiswa/i Ilmu Komunikasi khususnya Konsentrasi Humas.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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