KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.
Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allaah SWT, karena
atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang
berjudul “Peran Hubungan Masyarakat di Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan Republik Indonesia”, sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Telkom.
Selama pengerjaan skripsi ini tentunya peneliti sadar bahwa masih banyaknya
kekurangan maupun keterbatasan dari peneliti. Akan tetapi berkat bantuan, do’a
dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
penelitian ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Allaah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga yang telah
diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si selaku Rektor dan pimpinan
tertinggi Universitas Telkom.
3. Ibu Ade Irma Susanty, Ph.D selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis
Universitas Telkom.
4. Bapak Freddy Yusanto, S.Sos., M.Ds selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Telkom.
5. Bapak Dr. Dedi Kurnia Syah Putra, S. Sos.I., M.I.Kom selaku dosen
pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan
perhatiannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran bagi penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Roro Retno Wulan, S. Sos. M. Pd , selaku dosen wali yang selama
ini telah mendampingi peneliti selama berkuliah di Universitas Telkom.
7. Bapak Ayub Ilfandy Imran., Ph.D. dan Ibu Dr. Dewi K. Soedarsono sebagai
dosen penguji saat sidang skripsi yang telah menguji dan memberikan
bimbingan dan memberikan masukan kepada peneliti.

8. Bapak Syafril, Ibu Azizah selaku orang tua peneliti dan Wahyu Agustian
selaku adik dari peneliti yang tiada hentinya mendo’akan kesuksesan,
keberhasilan, kesehatan dan telah memberikan dukungan materil maupun
non materil kepada peneliti.
9. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Ilmu Komunikasi yang telah
memberikan ilmu, wawasan, pemahaman serta pengalamannya selama
penulis mengikuti studi di Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas
Telkom.
10. Seluruh staf administrasi program Studi S1 Ilmu Komunikasi atas
kelancaran informasi dan dukungan administrasi selama mengikuti program
pendidikan ini.
11. Seluruh keluarga om, tante, nenek, kakak dan adik-adik yang sudah
mendukung dan mendo’akan peneliti sehingga tugas akhir ini selesai.
12. Seluruh teman-teman UKM IKRAR atas do’a dan dukungannya serta
kenangan-kenangan indah yang pernah kita lalui bersama di masa kuliah.
13. Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat Kemenko
Polhukam RI atas kesempatan dan izin yang diberikan kepada peneliti untuk
melakukan penelitian.
14. Teman selama di Gedung Asrama B kamar 203, Dinda dan Belinda yang
selalu setia menemani dan mendukung peneliti.
15. Teman-teman seperjuangan selama 2,5 tahun di kelas marcomm dan Nias
Nice, Galuh, Nada, Nindi, yang selalu setia menjadi teman diskusi, teman
kelompok, teman bersenang-senang dan berkeluh kesah selama berkuliah di
Universitas Telkom.
16. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga Allah
SWT membalasnya di kemudian hari.

Penulis menyadairi bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena
itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk
perbaikan di masa mendatang. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat kepada banyak pihak.

Bandung, 14 Januari 2019

Wella Ningsih

