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KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum Wr.Wb. 
 Alhamdulillahirobbilálamin, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat 
Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Strategi Komunikasi Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri 
RI dalam Menyosialisasikan Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia 
(BSBI)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Mercu Buana. 
Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, arahan. 
bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Ispawati Asri, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah 
memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat 
berguna dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Ibu Agustina 
Zubair, Msi. 

3. Bapak Al Busyra Basnur, selaku Direktur Diplomasi Publik yang telah 
meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman terkait dengan strategi 
komunkasi dalam mensosialisasiakan program BSBI. 

4. Cai Ai Binh selaku alumni program BSBI yang telah meluangkan waktunya 
untuk berbagi pengalaman terkait program BSBI 

5. Bapak Syahril selaku staff bidang sosial budaya pada Direktorat Diplomasi 
Publik Kemenlu RI yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk 
diwawancarai selama proses penelitian ini. 

6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmunya 
kepada peneiliti selama perkuliahan. 

7. Ibu Komariah, Orang tua saya tercinta yang selalu memberikan semangat, 
perhatian dan doa dalam masa kuliah dan penyusunan skripsi ini. 

8. Hentry Susila yang selalu memberikan semangat, perhatian dan doa selama 
penyusunan skripsi ini. Semoga yang terbaik untuk kita bersama. 

9. Teman-teman yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu khususnya 
kepada para sahabat : Elisa, Gita, Anis, Anjar. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 
karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran 
sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 
tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan. 
Wassalamuálaikum Wr. Wb. 
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