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UCAPAN TERIMA KASIH 

 
 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat 

dan Karunia-Nya karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan baik dan sesuai dengan harapan penulis. 

 Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan 

pembingkaian dua media online dalam mengemas berita kasus pelecehan seksual 

melalui jurnalisme berperspektif gender, yang berjudul “Jurnalisme Berperspektif 

Gender Dalam Media Online (Analisis Framing Penerapan Jurnalisme 

Berperspektif Gender Pada Berita Kasus Pelecehan Seksual Dalam 

Tribunnews.com dan Detik.com Periode April 2018)”. Tugas akhir ini merupakan 

salah satu syarat guna menyelesaikan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 

di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul. 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah membantu 

serta mendukung penulis dalam pembuatannya. Oleh karena itu penulis ingin 

berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada: 

 

1. Ayah dan Bunda yang telah memberikan doa untuk kelancaran dalam 

mengemban ilmu di bangku kuliah, serta membantu penulis secara materil 

dan moril sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu.  

2. Keluarga terdekat yang memotivasi penulis untuk bisa menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi. 

3. Mas Fajar Pratama selaku Redaktur Pelaksana Detik.com yang telah 

bersedia memberi data untuk kepentingan riset dan penelitian kepada 

penulis. 

4. Mas Yulis Sulistyawan selaku Content Manager Tribunnews yang telah 

bersedia memberi data untuk kepentingan riset dan penelitian kepada 

penulis. 

5. Pihak Komnas Perempuan, Mbak Yulita dan Mbak Ita yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset serta 

bertukar ide dan gagasan. 

6. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA. selaku Rektor 

Universitas Esa Unggul. 

7. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul. 

8. Bapak R. A. Reza Indrayana, S.Sos., M.Ikom. selaku dosen pembimbing 

yang telah membimbing dengan sangat baik. 

9. Bapak Drs. Abdurrahman, MS. selaku Kaprodi Jurnalistik. 

10. Dosen Fikom yang telah memberikan ilmu bermanfaat untuk penulis dan 

Staff Fikom Universitas Esa Unggul yang telah membantu penulis untuk 

mendapatkan perizinan dalam melakukan penelitian. 
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11. Ivan Jordan Aprynaldo yang selalu memberikan dukungan baik secara 

teknis maupun moral. 

12. Teman-teman Fikom 2015 yang telah memotivasi penulis untuk 

menyelesaikan Seminar Proposal ini. 

13. Seluruh pemateri pada Pelatihan Jurnalisme Berperspektif Gender 30 – 31 

Mei 2018 di Depok yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 

 

Penulis menyadari tugas akhir ini masih belum sempurna dan tidak lepas 

dari kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca, sehingga 

penulis dapat memperbaiki di kesempatan berikutnya. 

 

Jakarta,        Februari 2019 
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