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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah 

memberikan berkat dan hikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Sesuai dengan judul Penerapan Bahasa 

Jurnalistik di Rubrik Move Media Indonesia.  Skripsi ini disusun sebagai salah 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi. 

Dalam pembuat skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak, untuk itu 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan 

permohon Meri. Terima kasih juga atas berkat-berkat Tuhan selama ini. 

2. Keluarga saya, papa dan mama terima kasih sudah mendukungku baik dari 

segi dana maupun semangat. Kepada kakakku Ester, terima kasih sudah sangat 

mendukung dan memperhatikan kuliahku, buat adikku Laura terima kasih 

sudah memberi warna dalam hidupku. Buat Keluaga besarku, tolong tunggu 

sebentar lagi untuk hari kelulusanku. 

3. Bapak Indrawadi Tamin, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan 

pembimbing saya. 

4. Bapak Abdurrahman, M.S, selaku ketua jurusan jurnalistik dan pembimbing 

saya. 

5. Ibu Ade Suryani, M.Soc.Sc yang sudah banyak memberi saran dan bimbingan 

selama saya membuat skripsi ini. 

6. Bapak A. Irsan Yusuf yang selama ini sudah banyak membantu saya. 

7. Seluruh redaksi weekend Media Indonesia, khususnya tim internal Move, Teh 

Iis, mbak Dipi, kak Dinda, kak Christine dan kak Vinny, terima kasih sudah 

menerima Meri dengan sangat ramah saat Meri magang. 
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8. Teman-temanku Dj (Dewi), Stela, Tika, Wenny, mami (Selvi), koko (Hendra), 

Dona, Nene’ (Putri), Ade, dan An”(Andry) terima kasih sudah berbagi 

pengalaman dan penderitaan bersama. Maaf karena kesibukan nyusun laporan 

magang ini cc/nuna jadi gak bisa main ma kalian. Kapan mau main bareng 

lagi? 

9. Teman-teman komselku, ci Novi, ci Silvi, kak Angel, ko Vicky dan Ko Rafi 

serta cici dan koko yang lain, terima kasih sudah share dan mendukung Meri 

selama ini. 

10. Semua teman-teman jurnalistik angkatan 2008, Eko, Martin, Lukman, 

Sulastri, Tia P, Tia N, Wury dan Yuli. 

11. Untuk pembaca yang rela meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini, 

semoga ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kalian. 

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, untuk skripsi 

ini. Penulis berharap skripsi dan memberikan manfaat dan sumbangan untuk 

perkembangan ilmu jurnalistik khususnya dalam perkembangan Bahasa 

Jurnalistik. 

Atas perhatian dan bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima 

kasih. 

 

Jakarta,    Juli 2011 

 

 

                                                                                                   Meri 
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