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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana 

memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir dengan baik dan lancar. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk 

memenuhi kelulusan pada program Strata Satu (S1) di Universitas Esa Unggul 

Fakultas Ilmu Komunikasi. 

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya, 

perhatiannya, sekaligus berkenaan membagi ilmunya kepada penulis, serta 

dorongan keluarga dan teman-teman sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 

dengan  baik. Karena itu, penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Papa tercinta M. Kusmardani dan Mama tersayang Endiyah Srining Puri 

serta kakak penulis M. Ferdiansyah Fahlevi dan kakak ipar penulis 

Anita Sari serta adik tercinta penulis M. Fahmi Dafien Caysyar. Serta 

dukungan keluarga besar penulis yang tiada henti mendoakan penulis 

agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Indrawadi Tamin, Ph.D. 

Terima kasih atas diberikannya kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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3. Terima kasih untuk dosen pembimbing penulis Bapak Drs. Herry 

kuswita, M.Si yang dengan sabar membimbing penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. 

4. Ibu Euis Heryati, S.Sos.MM selaku Ketua Jurusan Public Relations 

terima kasih atas dukungan serta dorongan semangat yang diberikan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Bagus Maulana yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis saat penulis harus menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga 

larut malam. 

6. Manager Marcom PT. RCTI Kang Iyu, terima kasih karena sudah 

bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir di 

divisi marcom PT. RCTI. Mba Windi terima kasih telah memberikan 

kepercayaan penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir di divisi 

marcom. 

7. Tim Miss Indonesia Ka Dian Anggraeni, Kak Dendy, Kak Nopiyana, 

dan Kak Febri Aming yang telah membimbing, memberi pembelajaran, 

dan dapat bekerja sama dengan penulis dalam setiap kegiatan penelitian 

Tugas Akhir tentang Miss Indonesia 2013. 

8. Teman – Teman di Universitas Esa Unggul Risa, Indah, Aszet, 

Fitriyana, Shasa, Ratna, Niza, Iky, Agam, Rieva, Shelly, Fachri, Sutan, 

Zaki, Tenia, Ity, Lia, Brigita, Silvi, Seluruh sahabat PR, Teman-teman 

Advert, teman-teman Broadcast, teman-teman Jurnal yang seperjuangan 

terima kasih karena telah sama-sama memberi semangat. 



iv 
 

9. Teman – Teman ulc nana, acit, apri, fisha, zaira, dewe, bacuy terima 

kasih karena telah memberikan dukungan dan doa yang membuat 

penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

10. Terima kasih untuk semua dosen fakultas ilmu komunikasi yang sudah 

memberikan pembelajaran kepada penulis. Terima kasih juga untuk 

semua staff fakultas ilmu komunikasi yang telah memberikan petunjuk 

untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

        Jakarta, Februari 2014 

 

 

                                                                                             Frizkilla Shiti Wardhani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


