
KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Skripsi ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran tentang Efektivitas 

Penggunaan Majalah Bandara edisi VI/2009 Sebagai Media Informasi Karyawan 

PT Angkasa Pura II (Persero). Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata-1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Indonusa Esa Unggul. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu dalam pelaksanaan 

skripsi ini, baik secara material dan moril. Penulis juga meminta maaf  kepada 

semua staff atau karyawan Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) atas segala 

kesalahan ataupun sikap, ucapan, dan perbuatan yang kurang berkenan selama 

pelaksanaan penelitian ini. Karena itu, penulis perlu menyampaikan banyak terima 

kasih kepada : 

1. Orang tua (Papa & Mama ku Tercinta) dan adik-adik ku tersayang, yang selalu 

mendoakan dan mendukung penulis secara moril dan materil, kapanpun dan di 

manapun, sehingga dapat menyelesaikan laporan ini. 

2. Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA, selaku Rektor Universitas Indonusa Esa 

Unggul.  

3. DR. Indrawadi Tamin, Msc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Indonusa Esa Unggul. 
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4. Ibu Euis Nurul B. SE, selaku Ketua Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul. 

5. Bpk. Sumartono  M.Si, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan laporan ini. 

6. Seluruh Dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah membekali penulis 

dengan pengetahuan yang sangat berharga. 

7. Bpk. Andang dan Bpk. Yudi dan seluruh staff yang ada di Corporate Secretary 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas waktunya dan mau 

membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.  

8. Bpk. Erik dan Bpk. Darto, selaku staff di HRD Kantor Pusat PT Angkasa Pura 

II (Persero), terima kasih atas bimbingan dan arahannya. 

9. Semua pihak di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) dan staff lainnya 

yang selalu mendukung dan membantu penulis selama berlangsungnya Riset 

di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero). 

10.  “Jelex” ku tersayang (Albet Irona), yang telah memberikan ku kasih sayang 

yang tulus dan memberikan ku semangat dengan spirit & supportnya dalam 

menyelesaikan laporan ini. Love U Jelex……!!!  

11. Sahabat-sahabat ku; Hany, Ci’Opi, Mely, Nova, Lya, Tika, Dini, Rohay dan 

semua teman-teman Esa Unggul yang selalu memberikan saran & kritik yang 

membangun dalam menyelesaikan laporan ini dan selalu menghiburku setiap 

saat. 
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12. Pipih dan Dian, kedua Sahabat sejatiku.. Terima kasih untuk selalu 

memberikan dukungan dan doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak 

kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk 

lebih menyempurnakan laporan ini. 

Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan Humas pada khususnya. 
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