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UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Seminar Proposal ini. 

Seminar Proposal yang berjudul “Analis Framing Pemberitaan Penusukan 

Wiranto di Mediaindonesia.com dan Republika.co.id” ini merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Esa Unggul. Penelitian ini merupakan penerapan ilmu komunikasi yang penulis 

dapatkan selama perkuliahan. . 

Penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil 

dari berbagai pihak. Tanpa bantuannya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan 

Seminar Proposal ini sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Maka dari itu, 

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang maha pengabul semua doa 

2. Orang tua tercinta, terima kasih Ibu dan Bapak atas segala 

dukungannya dan yang paling terpenting adalah doa yang selalu 

dipanjatkan untuk penulis. Terimakasih kepada rekan Jurnalistik 16 

yang telah banyak membantu, rekan sepermainan yang telah  

menyediakan tempat untuk mengeksekusi tugas ini, dan rekan-rekan 

lainnya  yang telah menyemangati penulis. 

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

Komunikasi Universitas Esa Unggul serta seluruh Dosen dan 

Karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul.  

4. Bapak Drs. Abdurrahman, MS selaku Ketua Jurusan Jurnalistik yang 

telah membantu penulis untuk melaksanakan kuliah kerja praktik. 

5. Bapak R. Ahmad Reza Indrayana, S.Sos, M. ikom selaku dosen 

pembimbing materi dalam penulisan Seminar Proposal, terima kasih 

karena selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis 

demi menyempurnakan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini. 

6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul yang 

telah memberikan dukungan edukatif. 

 

Penulis sadar bahwa penulisan Seminar Proposal ini masih jauh dari 

kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan atas kritik dan 

saran dari semua pihak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat 

dan karunianya kepada pihak-pihak yang telah disebutkan di atas dan 



Universitas Esa Unggul 

iii 

 

semoga Seminar Proposal ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang telah 

membacanya.  

 

Jakarta, 27 Januari 2020 

 

 

 

Wahyu Rizki Saputra 


