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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, kiranya pantaslah Peneliti 

memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Peneliti, 

baik kesempatan maupun kesehatan, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan 

Proposal  ini dengan baik. Salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan 

kita baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah 

menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini. 

Draf proposal Skripsi Kualitatif yang telah Peneliti buat berjudul “Aktivitas 

Public Relations Kementerian Pemuda dan Olahraga Dalam Menjalin Hubungan 

Dengan Pers”. Proposal ini dapat hadir seperti sekarang ini tak lepas dari bantuan 

banyak pihak. Untuk itu sudah sepantasnyalah  Peneliti mengucapkan rasa terima 

kasih yang sebesar-besar kepada: 

1. Bapak Marwan Mahmudi, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi 

2.   Ibu andi pariza Cakradinata selaku sub bagian komunikasi dan kemitraan 

humas kementrian pemuda dan olahraga 

3. Staf humas dan para wartawan yang telah mengizinkan peneliti untuk 

melakukan wawancara terkait dengan Aktivitas Public Relations Kementerian 

Pemuda dan Olahraga Dalam Menjalin Hubungan Dengan Pers 

4. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. selaku rektor Universitas Mercu 

Buana Jakarta 

5. Ibu Dr. Agustina Zubair M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

6. Bapak Drs. Abdul Rahman, MM., M.Si., dan Bapak Ponco Budi Sulistyo, 

Ph.D selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

7. Ibu Elly Yuliawati, Dr, M.Si. selaku Ketua Bidang Studi Public Relations 
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8. Ibu Novi Erlita, S.Sos, MA. dan Bapak Enjang Pera Irawan, S.Sos, M.I.kom. 

selaku sekretaris Bidang Studi Public Relations 

9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam proses penyelesaian proposal ini. 

yang telah berjasa membantu Peneliti selama proses pembuatan Proposal ini dari 

awal hingga akhir. 

Namun, Peneliti menyadari bahwa Proposal ini masih ada hal-hal yang belum 

sempurna dan luput dari perhatian Peneliti.Baik itu dari bahasa yang digunakan 

maupun dari teknik penyajiannya.Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan 

kerendahan hati, Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari para pembaca sekalian demi perbaikan Proposal ini kedepannya. 

Akhirnya besar harapan Peneliti agar kehadiran proposal Skripsi Kualitatif ini 

dapat memberikan manfaat yang berarti untuk para pembaca.Dan yang terpenting 

adalah semoga dapat turut serta memajukan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, April 2018 

 

Ridwan Ranto Prasetio 
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