
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya 

yang diberikan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kuliah 

kerja praktek. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang Peran Humas dalam membangun citra humas mabes polri 

dalam ke giatan coffee morning. Laporan Kerja Praktek ini merupakan syarat 

untuk memperoleh nilai mata kuliah Kuliah Kerja Praktek, Fakultas Komunikasi,  

Jurusan Hubungan Masyarakat.  

Dalam menyusun laporan Kuliah Kerja Praktek, banyak pihak yang 

membantu, mendukung serta memberikan bimbingan kepada penulis. Oleh karena 

itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Orang tua penulis, ayah yang selalu mensupport financial dalam 

kelancaran kuliah dan almarhum mamah yang sudah mendidik penulis saat 

kecil. 

2. Keluarga, yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi 

kedepannya. 

3. Bapak Dr. Ir Arief Kusuma, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Dr. Halomoan Harahap M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul. 

5. Terima kasih kepada seluruh Kajur Fakultas Ilmu Komunikasi, terutama 

Ketua Jurusan Hubungan Masyarakat ,Ibu Euis Heriyati S.Sos, MM, M.Si. 
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6. Dosen pembimbing penulis yaitu pak Dr. Halomoan Harahap, M.Si terima 

kasih pak sudah mau membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan 

ini. 

7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang 

mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi, serta staf Fikom terima kasih 

sudah mempermudah penulis dalam mendapatkan perizinan. 

8. Terima kasih yang banyak tak lupa penulis antarkan kepada Humas Mabes 

Polri karena sudah mengizinkan penulis memperoleh pengalaman dalam 

dunia Humas , terutama pada bagian Penerangan Umum 

9. Terima kasih juga untuk teman seperjuangan penulis yaitu teman-teman 

Fikom angkatan 2014, 

10. Terimakasih untuk Sahabat Humas, Advertising, Hermanto, Dio Chandra, 

Crist Jrico, Rifki trihandika , Mardiansyah pambudi. 

11. Dan teman-teman Organisasi Fikom 

 

 Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari laporan 

kuliah kerja praktek ini masih belum sempurna dan tidak lepas dari 

kekuranggan. Penulis mengaharpkan saran dan kritik pembaca laporan ini, 

sehingga penulis dapat memperbaikinya di kesempatan berikutnya. 

 

  Jakarta, 5 februari 2018 

 

Rangga Dawud Periyambodo 
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