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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulilah segala puji dan syukur senantiasa tercurah hanya kepada Allah 

S.W.T atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Kesempatan demi kesempatan 

telah kau berikan kepada hamba-MU yang rendah ini. Kekhilafan yang kadang 

menyertai diri ini akan-Nya, tidak mengurangi atas nikmat yang selalu diberinya. 

Subhanallah, hanya karena nikmatnya itu penulis dapat berada pada tahap 

penyelesaian laporan Tugas Akhir.  

Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan 

perkuliahan strata 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Laporan ini juga merupakan penerapan ilmu komunikasi yang penulis peroleh dalam 

perkuliahan. 

Dalam penyusunan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak 

berupa data, informasi, tenaga, dan dukungan moril. Untuk itu dengan segala 

kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Kedua Orang Tuaku tersayang yang telah memberikanku inspirasi dalam 

hidup. Umi dan Walet tersayang yang tiada henti-hentinya mencurahkan 

perhatiannya, pengorbanan, doa, dan kerja keras kedua orang tua agar anakmu 

bisa mengenyam pendidikan yang tinggi.  

2. DR.Ir. Arief Kusuma AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 
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3. Bpk. Indrawadi Tamin, Ph.D selaku Dekan Fikom Universitas Esa Unggul. 

4. Bpk. M. Jamiluddin Ritonga, MS, selaku pembimbing materi dan selaku 

dosen Universitas Esa Unggul, yang telah bersedia menyediakan waktunya 

untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan berbagi inspirasi kepada saya 

sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Semoga Allah melimpahkan 

berkah, rahmat, dan karunia kepada bapak beserta keluarga. 

5. Bpk. Sumartono, M.Si, selaku kepala program studi Hubungan Masyarakat. 

6. Rekan rekan terbaik yang telah membantu saya di Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Bpk. Halomoan Harahap, M.Si,  Abdurrahman, MS, Erman Anom, Ph.D, 

Herry Kuswita, M.Si,  Euis Nurul, M.Si, Euis Heryati, M.Si, Z Hidayat, M.Si, 

Ikbal Rachmat, ST, Ade Suryani, M. Soc.Sc, Lolita, ST, Agus Firmansyah, 

M.Si, Agus Satriawan, SE, Irsan Yusuf. 

7. Suami ku tercinta yang selalu memberikan dukungan moral. 

8. Untuk semua keluarga besarku tercinta, terutama abang-abangku , serta kakak 

dan adik ipar ku. 

9. Teman-teman di kelas eksekutif 2004,2005,2006 terima kasih atas support 

dan perhatian yang diberikan selama proses penyusunan laporan ini.  

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

disebutkan satu per satu namanya, yang telah membantu dalam penulisan skripsi 
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ini. Penulisan skripsi ini memang jauh dari kesempurnaan, namun penulis 

berharap skripsi ini mampu menjadi acuan yang bermanfaat untuk penelitian 

berikutnya. 

Jakarta, Agustus 2010 

  Lia Rosita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


