
UNIVERSITAS  MERCU BUANA 

            PROGRAM PASCASARJANA 

            PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI   

viii 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur tak henti-hentinya penulis 

panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian Tesis yang berjudul : 

Pengelolaan Media Relation Humas SKK Migas Dalam Membangun Reputasi 

Organisasi (Periode 2017). 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Master Ilmu Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu 

Komunikasi di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penelitian ini 

mengkaji tentang strategi media relation yang dilakukan oleh SKK Migas, terkaitannya 

dengan reputasi dari organisasi SKK Migas itu sendiri dengan periode penelitian pada 

tahun 2017. 

Penulis  menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 
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penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :  

1. Herman Ventje Pandeirot dan Alanisa Fauziah, orang tua dari penulis yang 
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membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal 

hingga Tesis ini dapat diselesaikan. 
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bersama. 
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mendukung untuk dilakukan penelitian ini. 
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dalam hubungannya dengan media terkait reputasi organisasi dan dapat memberikan 

kontribusi pada dunia praktis dan akademis khususnya di bidang komunikasi.  
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