KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim,
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada Allah SWT pemilik alam
semesta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan
pemberi contoh kebaikan bagi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga salam
ini tersampaikan pula kepada keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas
pertolongan dan juga kekuatan-Mu ya Allah, Usulan Penelitian ini telah
terselesaikan dengan penuh rasa syukur. Penelitian ini disusun untuk memenuhi
salah satu syarat kelulusan dalam menempuh program strata 1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia
(UNIKOM) Bandung.
Peneliti juga ucapkan terima kasih atas dukungannya berupa moril
maupun materil, kepada Ayahanda Icha Analinta dan Ibunda Ningrum yang selalu
senantiasa menemani dan memberikan doanya serta memberikan motivasi
tersendiri bagi peneliti sehingga, Usulan Penelitian ini hingga selesai. Tak lupa
peneliti juga banyak berterima kasih kepada para peserta Geoseminar yang telah
bersedia memberikan informasi serta mendukung peneliti dalam penelitian ini,
dan pihak Instansi Pusat Survei Geologi terutama untuk Humas Pusat Survei
Geologi Bapak Drs. Donny Hermana., MAP yang telah memberikan jalan dan ijin
untuk melakukan penelitian di kegiatan Geoseminar. Banyak sekali pihak yang
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telah membantu menyelesaikan Penelitian ini yang tidak bisa peneliti sebutkan
satu persatu.
Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan yang ada, peneliti berharap
semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan izinkan peneliti
menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :
1.

Yang Terhormat Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA., Selaku
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer
Indonesia, yang telah membantu kelancaran penyusunan penelitian ini.

2.

Yang Terhormat Dr. Rismawaty, S.Sos, M.Si., Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Komputer Indonesia, yang juga sebagai Ketua Sidang skripsi yang telah
memimpin jalannya pelaksanaan sidang skripsi serta memberi motivasi
kepada peneliti serta memberikan dukungan serta perizinan dalam
melakukan penelitian ini.

3.

Yang Terhormat Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom., Selaku Sekretaris
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia dan juga selaku Dosen Wali peneliti yang
telah memberi dukungan kepada peneliti serta memberikan pengarahan
serta perizinan dalam melakukan penelitian ini.

4.

Yang Terhormat Drs. Manap Solihat, M.Si., Selaku Dosen pembimbing
peneliti yang senantiasa membimbing, memotivasi dan memberi
pengarahan selama mengerjakan penilitian ini dengan penuh kesabaran
kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
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5.

Yang Terhormat Inggar Prayoga, M.I.Kom., Selaku Penelaah Sidang
Skripsi peneliti yang senantiasa memberikan kritik, saran, serta
membimbing, memotivasi dan memberi pengarahan selama dipenyusunan
skripsi dengan penuh kesabaran kepada peneliti sehingga peneliti dapat
menyelesaikan penelitian ini.

6.

Yang Terhormat Dr. Desayu Eka Surya S.Sos, M.Si., Siti Fatimah,
S.Sos., M.Si., Dr. HM. Ali Syamsuddin, S.Ag., M.Si., Tine A.
Wulandari, M.I.Kom., Inggar Prayoga, M.I.Kom., Melly Maulin.,
S.Sos., M.Si., Sangra Juliano P. M.I.Kom., Adiyana Slamet, S.IP.,
M.Si., Oki A. Ismail, S.Sos., M.Si., Selaku Dosen tetap Universitas
Komputer Indonesia, yang telah banyak memberikan pengarahan, motivasi
dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

7.

Yang Terhormat Astri Ikawati, A.Md.Kom., Ratna Widiastuti,
A.Md.Kom., dan Bu Mira Sebagai Sekretariat Program Studi Ilmu
Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, yang telah membantu
peneliti dalam hal adminstrasi dan hal-hal teknis.

8.

Nabila Tastaftiani yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta
selalu memberikan arahan-arahan yang baik kepada peneliti.

9.

Luthfi Rahman yang telah membantu peneliti dalam kesulitan selama
mengerjakan penelitian ini.

10. Puruluk Team yang menjadi tempat bertukar pikiran, penghibur, dan
diskusi banyak hal serta memotivasi peneliti, terutama Satriyan Jaya
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Pratama, Chelsa Jelita Sandewi, dan Linda Latifah, Muhammad Shiddiq,
dan Revian Veva Giovardhi yang selalu memberikan dukungan dan ada
dalam suka duka selama penyusunan.
11. Semua Pihak yang telah membantu sebelum dan selama pembuatan
skripsi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah membantu peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini
dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca lain pada
umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan
akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung,

Maret 2019

Peneliti,

Dion Nugraha
NIM. 41813700
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