
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

     Dengan menajatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : Strategi Media Relations Humas PT Pupuk 

Kujang Dalam Menjaga Reputasi Perusahaan (studi kasus kelangkaan pupuk urea bersubsidi 

produksi PT Pupuk Kujang di Jawa Barat periode 2014). 

     Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi 

pada Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta. Penelitian ini mengkaji 

tentang bagaimana strategi media relations yang dijalankan Humas PT Pupuk Kujang mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan press release, sosialisasi pers dan media 

monitoring dalam menghadapi kelangkaan pupuk urea bersubsidi, sehingga reputasi perusahaan 

tetap baik dimata publik dalam hal ini petani sebagai khalayak pembaca media cetak dan online. 

     Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya atas bantuan moril dan materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan, rasa 

terima kasih ini penulis sampaikan kepada: 

1. Yang spesial saya cintai dan sayangi yaitu isteri saya Rusmiati dan anak-anak saya Yandha, 

Yandi, Ari dan Sasi, yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga 

saya mampu melewati rintangan dalam menempuh studi dan menyelesaikan tesis ini. 

2. Secara khusus yang terhormat Ibu Dr. Emilia Bassar, M.Si selaku pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran, arahan dan bimbingan dalam 

penyelesaian tesis ini. 

3. Yang terhormat Ibu Dr. Henny Gusfa, MM selaku dosen mata kuliah tugas akhir yang 

memantau, mendorong dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini. 

4. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Kholisoh, M.Si selaku dosen Penguji pada Seminar Proposal 

tesis. 

5. Yang terhormat Dr. Suraya, M.Si, selaku dosen Penguji Ahli pada Ujian/Sidang Tesis. 
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6. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Mulyana, M.Si selaku Kaprodi Magister Ilmu 

Komunikasi UMB, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sebagai dosen penguji 

seminar hasil dan ketua sidang tesis.  

7. Yang terhormat Bapak Ade Cahya Kurniawan selaku Manager Humas PT Pupuk Kujang 

yang telah banyak membantu sebagai nara sumber dalam pengumpulan informasi dan data-

data selama penyusunan tesis. 

8. Seluruh staf dan karyawan Departemen Humas PT Pupuk Kujang yang telah banyak 

membantu dalam memberikan informasi dan mencari data pendukung yang dibutuhkan 

dalam penelitian yang saya lakukan. 

9. Untuk teman-teman seperjuangan pasca sarjana UMB angkatan 2015 khususnya program 

studi ilmu komunikasi konsentrasi corporate & marketing communication, yang saling 

memberikan semangat dan dukungan selama proses penyususan tesis ini. 

10. Untuk rekan-rekan wartawan media cetak dan online fokus jitu Karawang, yang telah 

membantu memberikan informasi dan data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan 

tesis ini. 

11. Untuk keluarga besar H. Abbas Kuslan Gandakusumah (Alm), kakak dan adik tercinta, teh 

Indri, Teh Anna, Kang Hikmat dan Neng Beby serta ipar dan ponakan-ponakanku tersayang, 

yang telah mendukung selama saya menjalani studi magister di UMB sampai penyusunan 

tesis ini. 
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