
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

limpahan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

yang merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, juga berkat dukungan pembimbing, orang tua dan rekan-rekan. Untuk 

itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D, selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan waktu luangnya serta mengarahkan dan 

memberi masukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

Universitas Mercu Buana. 

3. Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku ketua program Studi Program Public 

Relations dan Ketua Sidang Akhir yang telah memberikan saran dan 

ilmunya untuk penulis. 

4. Bapak Marwan Mahmudi, M.Si selaku Penguji Ahli pada Sidang Akhir 

yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis. 

5. Kedua orang tuaku, Bonar Manurung dan Lentina Sihite, yang tidak 

pernah berhenti mendoakan dan selalu memberikan motivasi selama 

penyusunan skripsi ini. 
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memberikan support kepada saya selama penyusunan skripsi ini. 

 

7. Leonardo Tampubolon, pacar yang yang selalu mendukungku dan 

memotivasiku setiap saat, setiap waktu tiada henti-hentinya dan selalu 

sabar menghadapiku dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Rekan-rekan kerja penulis di MNC Media yang turut memberi motivasi 

serta masukan dalam penyusuan proposal ini. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan. 

10. Seluruh staf Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam pembuatan 

kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

11. Sahabat, teman-teman, serta semua pihak yang membantu, namun tidak 

dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan 

apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penulisan ini, penulis memohon 

maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan masukan yang berguna bagi penelitian ini, 

penulis terima dengan ucapan terima kasih. 

 

Jakarta, 14 Februari 2018 
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