KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr Wb,
Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena petunjuk dan limpahan ilmunya
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi
Manfaat Media Bantenologi Sebagai Proses Adaptasi Lembaga Riset Budaya Banten”
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komunikasi dari Program Studi
Ilmu Komunikasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Telkom,
khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis atas
kesempatan dan didikan yang diberikan selama ini .tidak lupa penulis juga mengucapkan
terima kasih kepada orang tua yang telah mendidik, mengawasi dan membimbing penulis
sampai sekarang
Penulis juga menyadari bahwa skripsi tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai
pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih juga pada semua pihak yang
terlibat di dalam pembuatannya:
1. Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si. sebagai Rektor dari Universitas Telkom yang
berkontribusi dalam membuat setiap kebijakan kampus agar mahasiswa dapat
nyaman dalam beraktivitas baik dari segi sarana dan prasarana
2. Ade Irma Susanty, M.M., Ph.D. sebagai Dekan dari Fakultas Komunikasi dan
Bisnis ( FKB ) yang berkontribusi dalam membentuk dan mengawasi programprogram yang diterapkan pada fakultas dan mahasiswanya
3. Freddy Yusanto, S.Sos., M.Ds sebagai Kaprodi dari jurusan Ilmu Komunikasi
(Ikom) yang berkontribusi pada setiap kebijakannya untuk mengarahkan
mahasiswa Ikom agar dapat menjadi lulusan Ilmu Komunikasi yang berkualitas
tinggi
4. Rita Destiwati, M.Si. sebagai dosen pembimbing yang berkontribusi besar
untuk meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya dalam membari arahan dan
bimbingan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

5. Seluruh dosen program studi ilmu komunikasi yang memberikan ilmu,
pengetahuan serta pemahaman selama penulis belajar dari Fakultas Komunikasi
dan Bisnis, Universitas Telkom
6. Seluruh staf administrasi program studi ilmu komunikasi atas kelancaran
informasi dan dukungan administrasi selama belajar di Universitas Telkom
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2015 yang telah
melalui studi bersama di Universitas Telkom
8. Dr. Helmy Faizi Bahrul Ulumi, M.Hum sebagai direktur lembaga Bantenologi
yang sudah memberikan izin penelitian dan menjadi informan saya dalam
penelitian kali ini
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan atau dukungan semoga Allah SWT membalasnya di
kemudian hari
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik dalam tehnik penulisan,
struktur bahasa, atau persepsi ilmiah. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Penulis sangat
mengharapkan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan
umumnya bagi para pembaca dan mahasiswa Universitas Telkom.
Wassalamualaikum Wr Wb.
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