KATA PENGANTAR
Bismillahirohmannirrohim
Assalamualaikum WR. WB
Puji serta syukur saya aturkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat,
hidayah, serta karunia yang telah di limpahkan - NYA. Sehingga saya sebagai
penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam penelitian proposal skripsi ini,
peneliti mengambil judul “Aktivitas Media Monitoring Humas Kementerian
Kesehatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Pusat Komunikasi Publik
(Priode Penelitian April – Juli 2018)”.
Dalam penyusunan serta penulisan ilmiah ini saya sebagai penulis
mengucapkan, banyak Terima Kasih yang sebanyak banyaknya kepada kedua
Orang Tua ( Ibu Rustiarti S.AP dan Ayah Achmad Abror Asyhari B.Sc ) yang
sudah memberikan doa dan supportnya agar peneliti mampu menyelesaikan
skripsi. Untuk itu peneliti tidak lupa menyampaikan banyak ucapan terima kasih
kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam pembuatan skripsi ini dengan
kerendahan dan ketulusan hati, pihak pihak tersebut ialah:
1. Dosen pembimbing Ibu Dra. Diah Wardhani, M.Si, Terima kasih atas
kesabarannya, serta ketulusannya dalam membimbing serta memberikan
masukan dan arahannya kepada penulis sehingga sangat bermanfaat.
2. Ibu Dr. Elly Yuliawati M.Si selaku ketua program studi public relation
Universitas Mercu Buana
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3. Pak Dr Ponco Budi Sulistyo M.Comn., Ph.D ketua program studi ilmu
komunikasi Universitas Mercu Buana
4. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku dekan fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Mercu Buana
5. Ibu Suryaning S.E,. MM selaku pembimbing mata kuliah seminar yang
sudah sabar dan tegas memberikan masukan sehinnga bermanfaat, penulis
sangat-sangat mengagumi beliau.
6. Bapak drg. Oscar primadi ,MPH. selaku kepala biro komunikasi dan
pelayanan masyarakat yang sudah memberikan tempat untuk mengizinkan
penelitian .
7. Ibu Dra. Siwi Wresniati, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Komunikasi
Antar Lembaga
8. Bapak Bagus Satrio Utomo S.Kom, MKM. Kepala Sub Bagian advokasi hukum
dan kehumasan

9. Ibu Utami Widyasih S.Ikom petugas humas biro komunikasi dan
pelayanan masyarakat.
10. Bapak Lu, Ay S.Sos pegawai pelaksanaan subbag Peliputan dan
Dokumentasi biro komunikasi dan pelayanan masyarakat.
11. Mba shilla, Ibu wati, ibu purwati, mba eka, mba rinrin, mba susi selaku
pegawai kemenkes yang banyak memberikan support untuk penulis
12. Ibu Sekar Indrawati S.Sos selaku staff secretariat humas sarana informasi
dan pelayanan masyarakat .
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13. Seluruh dosen dan para karyawan jurusan hubungan masyarakat yang
telah mendidik peneliti hingga sekarang.
14. Adik adikku yaitu Azwar Fadillah Zulham dan Azrul Firmansyah Zulvan
yang di Universitas Darussalam Gontor dan di Pondok Pesantren Gontor 1
Ponorogo yang selalu mendoakan saya dan mensupport saya.
15. Syarif Hidayatullah A.Md., S.Kom. calon partner hidup selalu ada
membantu saya dalam memberikan masukan untuk memotivasi saya agar
cepat menyelesaikan studi.
16. Rekan rekan kerja di Kementerian Kesehatan khususnya di Biro advokasi
dan kehumasan
17. Teman teman di Universitas Mercu Buana terutama (ka anisa, ka shrill,
rizan, mayang, lelik, oka, ka Amelia, mba aat, ribki, lilis) serta teman
teman lainnya yang telah memberikan motivasi untuk selalu semangat
kuliah.
Demikian kata pengantar ini peneliti sampaikan. Semoga laporan ini
bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi modal untuk lulus mata kuliah
riset. Terima Kasih.
Jakarta, 29 Agustus 2018

Azmi Fatimatuz Zahro
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