KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul Efektivitas Press Release oleh
Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Terhadap Kepuasan
Perolehan Informasi Dikalangan Daftar Wartawan Yang Merupakan salah satu syarat
yang harus dipenuhi guna mengikuti syarat sidang sarjana.
Terimakasih untukmu Mamah Titin Rukiah yang sangat peneliti cintai,
terimakasih atas doa restu dan dukungannya kepada peneliti. Terimakasih atas segalanya,
tanpa perjuangan dan ketulusan cinta mamah peneliti tidak akan pernah bisa mencapai
cita-cita ini. Untukmu Ayah, Suhendar terimakasih yang tak terhingga karena terus
memberikan nasihat-nasihat, arahan, dan pedoman hidup, yang terkadang membuat
peneliti kesal tapi kini peneliti tau apa yang ayah lakukan adalah untuk kebaikan penulis
dan penulis merasakan itu.
Dalam mengerjakan Skripsi ini tidak sedikit peneliti menghadapi kesulitan serta
hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Allah, 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
penulisan Skripsi ini. Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati

peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Yth. Bpk. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A. selaku Dekan
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, yang telah mengeluarkan surat pengantar
penelitian kelapangan dan memberikan pengesahan pada Skripsi ini.
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2. Yth. Bpk Olih Solihin, S.Sos, M.Ikom. selaku Plt Ketua Program Ilmu Studi
Ilmu Komunikasi dan Ketua Sidang yang telah yang telah banyak
memberikan nasehat, dan semangat kepada penulis.
3. Yth. Bpk Sangra Juliano P, M.Ikom. selaku dosen pembimbing yang telah
membimbing, memberikan nasehat, masukan, saran-saran yang membangun,
serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penelitian ini.
4. Yth. Bpk. Drs Ali Syamsudin, S.Ag., M.Si selaku penguji yang telah banyak
memberikan nasehat,Penelitian ini.
5. Yth. Ibu Desayu Eka Surya, S.Sos, M.Si. selaku dosen wali yang telah
yang telah banyak memberikan nasehat, semangat, dan bimbingan kepada
penulis dan menemani kami selama kuliah di UNIKOM.
6. Yth. Bpk/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, yang telah
memberikan pengetahuan kepada penulis yang membuat penulis menjadi tahu
dari apa yang tidak penulis ketahui.
7. Yth. Mbak Astrie dan Ratna selaku sekretariat Ilmu Komunikasi dan Public
Relations yang telah membantu penulis mendapatkan informasi-informasi
terbaru.
8. Yth. Bpk Herdy selaku Humas dan kepala Bagian Umum Badan Narkotika
Nasional Provinsi Jawa Barat yang telah mengijinkan penulis melaksanakan
penelitian di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.
9. Kakak Erick Kurniawan yang selalu memberikan penulis motivasi sehingga
Skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
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10. Niggas, Aristo, Dion, Isma, Ory, Dikdik sahabat-sahabat penulis yang
selalu memberikan motivasi dan dukungannya. Terimakasih karena selalu ada
disaat suka dan duka, dan menunjukan penulis tentang arti yang sebenarnya
tentang sebuah persahabatan.
11. Spekta Labschool ’14 yang selalu menemani penulis dalam keseharian, tawa,
cerita, dan kasih sayang.
12. Komunitas Tarang, Putu, Dini, Chika, Ririn, Agung, Dwi, Arif yang
selalu menemani penulis ketika mengerjakan penulisan Skripsi melalui chat.
Terimakasih atas canda gurau, hiburan, serta kejailannya, tetap kompak ya.
13. Geng Kueh Balok, yang telah rela meluangkan waktunya untuk menemani
penulis melakukan penelitian.
14. Labschool ’14 sahabat-sahabat penulis dari SMA yang memberikan tawa,
cerita, dan kasih sayang.
15. IK 2014 Unikom, terimaksih atas keceriannya ketika penulis ada diantara
kalian.
16. Sensasi Terabaxs, terimakasih atas dukungan, perhatiannya kepada penulis.
17. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,
terimakasih atas segala dukungan, motivasi, saran-saran, dan pembelajaran
yang telah diberikan kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada
penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu Peneliti mengundang pembaca untuk
memberikan saran serta kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari
pembaca sangat Peneliti harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata
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semoga penyusunan tugas ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Akhir
kata Peneliti mengucapkan terima kasih.
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