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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur penulis naikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memampukan penulis untuk menyelesaikan praktik kerja lapangan serta laporan hasil 

praktik kerja lapangan ini. 

Skripsi yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

strategi penyiaran yang dilakukan oleh 89,6 FM I-Radio. Skripsi ini juga merupakan 

salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Penelitian ini merupakan 

aplikasi atau penerapan dari ilmu komunikasi yang telah penulis peroleh selama masa 

perkuliahan. 

Penulis menyadari bahwa tulisan dalam laporan ini belum sempurna, namun 

penulis berharap skripsi ini dapat bermafaat bagi para pembaca sekalian. Penulis pun 

ingat bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak sekali menerima bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada, memampukan saya untuk menyelesaikan     

     laporan ini. 

2. Orang tua dan keluarga penulis mami dan papi, Happy, Ci Lia dan Fanny yang 

selalu mendukung dalam segala hal. 

3. Bapak Dr. Abdul Gafur selaku ketua Yayasan Kemala Mencerdaskan Bangsa. 



 iii 

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

Unggul. 

5. Bapak Dr. Indrawadi Tamin, MSc. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

6. Bapak Drs. Herry Kuswita, M.Si, selaku ketua jurusan broadcasting, Universitas 

Esa Unggul 

7. Bapak Bambang Sudjati selaku pembimbing penulisan skripsi yang sudah amat 

sangat membantu. 

8. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul yang 

telah membagikan ilmunya kepada penulis. 

9. Mas Nino Budiyanto, selaku PD dari 89,6 FM I-Radio dan mas Ade Putra selaku 

Ass. PD yang sangat membantu dalam memberikan data-data dan keperluan 

penelitian penulis di I-Radio. 

10.Yoanna AW, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis mulai awal sampai 

skripsi ini dapat selesai. 

11.Teman- teman seperjuangan penulis selama penulis berkuliah dan menyusun 

skripsi di Universitas Esa Unggul (thank you buat Ivonne, marta, majeng, danti, 

sarpeng)  

12. Anak-anak RV semuanya yang sudah mendoakan dan mendukung penulis. 

13. Bocah-bocah alkumboc yang sudah mendukung dan menyemangati selama 

      penyusunan laporan ini (thanks lino, dedep, tla,mugcoy, uul, feliks, meme, upid) 

14.Terakhir, kepada semua pihak yang banyak membantu penulisan tugas akhir 

ini,yang tak mungkin dapat disebutkan satu persatu.  
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Semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi semua pihak yang penulis 

sebutkan diatas.  

 

 

 

                                                                                               Jakarta,9 Februari 2011  

 

 

Tommy Putro Wibowo 


