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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmannirrahim 

Assalamualaikum WR.WB. 

Alhamdulillahhirobil’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah mencurahkan segala berkah, nikmat, serta kasih sayangNya yang tiada akhir. 

Berkat bimbingan dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi 

“isu pemberian grasi terhadap Antasari Ashar dalam bingkai program talkshow 

satu meja KompasTV” dengan mengerahkan segala kemampuan yang saya miliki. 

Meskipun masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak 

kekurangan, saya tetap bangga pada skripsi ini karena di dalamnya terdapat kerja 

keras dan do’a dari kedua orang tua terkasih. Berkat restu dan dukungan mereka 

baik berupa moril dan materil saya mampu menyelesaikan dengan tekad dan 

semangat yang tinggi. Kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam penelitian ini 

akan menjadi motivasi untuk membuat penelitian yang lebih baik lagi.  

Dalam proses penyusunan skipsi ini, peneliti tidak terlepas dari berbagai 

pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, petunjuk, dukungan, 

serta fasilitas. Sehubungan dengan itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ponco Budi Sulistyo, M.Comm, Ph.D selaku Ketua Bidang Studi 

Komunikasi Universitas Mercu Buana sekaligus dosen pembimbing yang 

selalu memberikan saran dan kritik yang sangat membangun dalam 

penelitian ini. 
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1. Ibu Rika Jessica Rahma, M.Si selaku penguji ahli. Terima Kasih atas 

masukan atau saran yang diberikan untuk skripsi ini. 

2. Bapak Dr. A. Rahman HI., M.Si selaku ketua sidang. Terima kasih atas 

masukan serta saran yang diberikan dalam skripsi ini. 

3. Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Paino dan Ibu Rusmiyati selaku orang tua penulis serta Wakhid 

Indra Rosadi selaku abang. Terimakasih atas semangat, doa, kasih sayang 

dan materi yang selalu diberikan kepada saya untuk kelancaran dan 

keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

program studi Broadcasting yang telah setia memberikan ilmu 

pengetahuan dan informasi semasa di perkuliahan, serta kepada bagian tata 

usaha fikom, staf dan seluruh jajaran Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan kelancaran bagi saya untuk menyusun skripsi. 

6. Tak lupa saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan “Broadcasting 

2011” Miftah, Ayu, Gatot, Candra (bogel), Alfian, Pondra, dan teman-

teman lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang 

senantiasa memberikan semangat, pengertian, dukungan dan ide-ide yang 

membuat saya bisa menyelesaikan penelitian ini serta selalu sabar di 

repotkan oleh saya. “terima kasih banyak” 
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7. Untuk Kakanda, Ayunda serta kawan-wakan keluarga besar “Himpunan 

Mahasiswa Islam ( HmI )“ yang selalu memberikan support dan segala 

masukan mengenai apa yang diteliti oleh saya. 

8. Untuk keluarga besar “Orange Media UMB“ yang selalu mengajarkan 

saya hal yang mungkin tidak didapatkan di perkuliahan dan support untuk 

saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Buat kawan-kawan warteh “Warung Teteh“, terima kasih kalian selalu 

memberikan hiburan dalam menyelesaikan tugas ini dan juga sudah 

mensupport saya. 

Bagi pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah 

memberikan bantuan yang berarti dalam skripsi ini, saya mengucapkan banyak 

terima kasih. Saya menyadari bahwa ketidak sempurnaan dalam penelitian ini 

masih butuh kritik serta saran yang membangun agar di masa yang akan datang 

dapat lebih berguna untuk kemajuan dunia penyiaran, selain berguna untuk 

peneliti sendiri juga berguna untuk para peneliti berikutnya dalam melakukan 

penelitian yang lebih berkualitas lagi. 

 

       Jakarta, 27 Januari 2017 

 

        Penulis 

Itsnaini Dimas Juniarko 
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