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KATA  PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan terhadap kehadirat Allah SWT karena 

berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan 

skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya 

hingga akhir zaman. 

Di dalam penulisan Skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin agar mendapatkan hasil yang terbaik guna kelancaran pendidikan serta 

penambahan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, namun dalam penulisan ini penulis 

menyadari masih adanya kekurangan, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik 

yang membangun, agar hasil laporan ini layak untuk menjadi referensi bagi siapa pun 

yang memerlukannya. 

Dalam penyusunan dan penulisan laporan ini, tentunya tidak akan terlepas 

dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih terhadap 

seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung dalam proses pembuatan laporan 

ini, diantaranya:   

1. Orang tua dan adik saya yang selalu sabar, mengerti dan terus - menerus 

memberikan dukungannya. 

2. Bapak Dr.Ir Arief Kusuma,AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul 
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3. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Halomoan Harahap , M.Si. 

4. Bapak Herry Kuswita,Msi selaku Kepala Jurusan Broadcasting Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universtias Esa Unggul 

5. Bapak Amar Nugraha, MIkom sebagai  dosen pembimbing penulisan yang 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, mesti banyak kekurangan 

yangdilakukan penulis. Semoga bimbingan dari Bapak dapat bermanfaat bagi 

penulisan ke depannya untuk lebih baik lagi 

6. Bapak Defri Dahler, SE,MM  dan  Arie  Nugraha, M.Si yang telah menguji 

dan memberikan masukan untuk penulisan penelitian ini. 

7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Uniiversitas Esa Unggul, yang 

telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada penulis. 

8. Ibu Joan dan Mas Oki, yang telah membantu dalam pembuatan kelengkapan 

surat-menyurat, 

9. Untuk Raras dari tim kok-bisa,  bapak Hasan chabibie yang telah meluangkan 

waktu untuk wawancaranya.  

10. Dwi juliani dan arif yang telah banyak membantu dalam penyusunan 

peneltian ini. 

11. Teman - teman DPR dan FIKOM 2013 lainnya, yang selalu mendukung dan 

memberi semangat saya dalam membuat laporan ini. 
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Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan serta dukungannya, karena telah memberikan manfaat yang cukup berharga 

bagi penulis, semoga laporan ini dapat berguna bagi pembacanya 

. 

Jakarta,     05 September  2017 

    Penulis   

   

Hendra Permana 

 


