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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum WR.WB 

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T dan junjungan Nabi 

besar Muhammad SAW, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi ini merupakan laporan penelitian penulis untuk mendapatkan gambaran 

sejauhmana kompetensitas narasumber dan pemahaman pengunjung tehadap isi materi yang 

disampaikan dalam kegiatan kunjungan di Pemda Kabupaten Tangerang Tigaraksa.  

Adapun penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana strata satu di fakultas  Ilmu Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta. 

Penelitian ini merupakan penerapan ilmu komunikasi yang penulis peroleh dalam perkuliahan.  

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan masih banyak kekurangan dan jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

dari para pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan selalu mendukung penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Rasa terima kasih yang tak terhingga ini ditujukan kepada : 

 

1. Keluargaku tercinta, mamaku tersayang Ibu Nurlaela yang telah meluangkan separuh 

hidupnya untuk kebahagianku “your just the best I ever had, i love u mom..””, Bpk. 

Raharjo Yosoputro S.H, yang telah memberikan banyak dukungan materi dan moril, 

kakak-kakakku tercinta Ipan Sopyan, Hadijah Noviari, Ica Aisyah Hauratul, Eva Soraya, 

adik tersayang Juwita Aprilia S , Ponakanku tercinta, Almarhum Jidahku Suud yang 

selalu memberikan semangat dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan sebaik-baiknya.   
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2. Bpk Abdurrahman, MS, selaku pembimbing materi dan teknik penulisan yang sangat 

membantu dalam penulisan ini. ”Terimakasih ya pak, atas semua ilmu dan waktunya 

yang sangat membatu penulis, semuanya sangat berarti.” 

 

3. Segenap Dosen dan staf pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah membekali 

penulis dengan berbagai ilmu.  

 

4. Bpk Zainal selaku Kabag Humas dan Protokol, Ibu Eli, Bpk Gatot, Galih, smua staf di 

Humas Pemda Kabupaten Tangerang. ”makasih ya pak atas informasi mengenai Pemda 

Kabupaten Tangerang.  

 

5. Teman-teman seperjuanganku dalam menyusun skripsi Mellisa, Anindya, Fina, Emanuel, 

Sela Febrina, Sela alamanda, Anggita, “Akhirnya perjuangan kita selama ini nggak sia-

sia, kita semua bisa lulus tahun ini, amien” 

 

6. Anak-anak Public Relations 2205, “Terima kasih atas pertemanan yang indah selama ini, 

semua itu akan menjadi kenangan yang terindah”. 

 

Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak Dan semua 

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

namanya yang telah membantu dalam penulisan laporan magang ini. 

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi kepada pembaca dan penulis sendiri agar 

dapat menjadi jurnalis profesional yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan 

nantinya. Wassalamu’alaikum WR.WB. 

 

                                                                            Jakarta,....Februari 2010 

Evi Nursetiowaty 

 


