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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis pajatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik 

(KKP) ini. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dimaksudkan untuk mendapat 

gambaran tentang “Kegiatan Konferensi Pers di Divisi Humas Polri” . Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar sarjana strata 1 Fakultas Ilmu komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Laporan ini merupakan penerapan ilmu komunikasi yang penulis peroleh dalam 

perkuliahan. 

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin berterimakasih pada: 

1. Kedua orang tua penulis dan kakak kandung penulis yang telah 

memberikan semangat dan dukungan sejak awal sampai selesainya 

laporan KKP ini; 

2. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si., selaku dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul; 

3. Ibu Euis Heryati, MM., M.I.Kom., selaku ketua jurusan Hubungan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul dan juga selaku dosen pembimbing 

penulis yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam 

menyelesaikan laporan KKP ini; 

4. Seluruh staff  Fakultas Ilmu Komunikasi yang juga telah membantu 

penulis memberikan informasi dan saran selama penyusunan laporan ini 

berlangsung; 
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5. Kepala Divisi Humas Polri bapak Irjen. (Pol) Boy Rafli Amar yang 

telah memberikan kesempatan penulis melaksanakan program Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di Divisi Humas Polri; 

6. Bapak AKBP. Djunaedi selaku  pembimbing lapangan penulis serta 

seluruh anggota kepolisian dan staff Divisi Humas Polri yang telah 

membantu memberikan informasi informasi tentang instansi kepolisian 

kepada penulis selama melaksanakan PKL di Divisi Humas Polri; 

7. Kakak Rekaiasa Wijaya, S.Ikom., dan kakak Mourin Riyanda yang 

telah membantu memberikan informasi kepada penulis tentang proses 

penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini; 

8. Rekan-rekan penulis, Fridayani, Mardiansyah Pambudi, Dio Chandra 

Sefa Kurniadji, Maulidya Wibawanti, Supidianti Randah dan juga 

teman-teman seperjuangan yang lainnya, yang telah memberikan 

semangat dan juga motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan ini.   

Serta kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. 

Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan. Akhir kata penulis mengharapkan 

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

Jakarta,     Januari 2017 
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