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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Asalamu’alaikum Wr Wb, 

 Tidak ada kalimat yang mampu menggambarkan besarnya kebahagiaan  

saat penulis akhirnya berhasil menyusun skripsi ini. Hanya puji dan syukur yang 

bisa penulis terus ucapkan pada pemilik bumi ini yaitu Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah, kemurahan, kelancaran dan segala kemudahan bagi 

penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Program Tayangan 

Talk Show di Stasiun Televisi NET” ini. 

 Bukan mustahil jika dalam pelaksanaanya penulis sempat mengalami 

beberapa hambatan, namun atas karunia dan pertolongan-Nya melalui kejernihan 

pikiran, ketepatan waktu yang sudah diatur sedemikian rupa, juga bentuk 

pertolongan yang disampaikan melalui orang-orang yang hadir memberi dorongan 

moril dan materil, akhirnya membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis sangat yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi di dunia 

ini meski hal kecil sekalipun. Untuk itu puji beserta limpahan syukur tak henti-

hentinya penulis haturkan pada pemilik segala kehidupan ini. Semoga Engkau 

meridhoi segala yang kami lakukan. Amiiin. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, referensi, 

maupun waktu yang penulis miliki, mengingat ada banyak sekali kegiatan yang 

penulis kerjakan selama pembuatan skripsi ini, diantaranya bekerja dan mencari 
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pengalaman lainnya. Penulis juga menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini 

dapat berhasil atas dukungan, semangat, dorongan, kritik, saran, bantuan moril 

dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. H. O Hasbyansyah, Drs., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung. 

2. Dr. Ani Yuningsih Dra., M.Si selaku Ketua Bidang Kajian Public 

Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. 

3. Bapak Dr. Oji Kurniadi M.Si, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar 

meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan masukan dalam 

proses pembuatan skripsi ini. 

4. Bapak M.E Fuady S.Sos., M.Si selaku dosen wali yang selalu memberi 

semangat dan dorongan bagi penulis dalam segala kondisi. 

5. Terimakasih pada seluruh staff pengajar dan tata usaha Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung dan para dosen yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah menyempatkan waktunya untuk 

membantu dan memberi arahan. 

6. Seluruh karyawan stasiun televisi NET yang mendukung dan membantu 

penulis dalam pengambilan data-data untuk kelengkapan skripsi ini, 

khususnya kepada Mas Roni Adriyanto selaku Leader Tim Kreatif ‘INI 

Talk Show’, Mas Iqbal Firmansyah selaku Leader Tim PA ‘INI Talk 

Show’, Mas Hendra Respati selaku Supervisor Divisi Programming and 

Schedulling, dan juga Mas Adimas Iman selaku Account Executive NET 
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yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara bersama 

penulis. 

7. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta, Ibu Diah Sadiah dan Bapak Uun 

Kurnia yang selalu memberi dukungan moril dan materil. Ini semua tak 

akan berhasil tanpa doa dari ibu dan bapak tersayang. 

8. Kepada semua kakak-kakakku Susan Kurnia, Suci Kurnia, Sari Kurnia dan 

Yoga Kurnia yang selalu memberi dukungan, motivasi dan doa. Juga 

malaikat-malaikat kecilku Ghail, Kinon, Kaira, Barruna, Liu dan Lui yang 

selalu menjadi motivasiku untuk bisa menjadi tante yang dapat  

dibanggakan oleh keponakannya. Kalian yang selalu menghibur dikala 

penat datang. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah 

yang bisa membanggakan keluarga, agama, serta nusa dan bangsa.  Amiin. 

9. Sahabat baikku, Ayub Anggadireja yang selalu memberikan bantuan baik 

dukungan ataupun saran kepada penulis walaupun berada jauh di Taiwan 

tetapi selalu menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di telepon. 

10. Sahabat cantikku, Nathalia Citraresmi Irawan yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini secepatnya. 

11. Sepupu sekaligus teman sekamarku, Ira Nurlina yang juga menyelesaikan 

skripsi di waktu yang sama. Terimakasih atas dukungan, semangat, 

bantuan dan kebersamaan selama ini. Semoga Allah selalu memberi 

kelancaran dalam segala urusan di masa selanjutnya. Amiin. 

12. Untuk segenap keluarga besar Puteri Muslimah Indonesia yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 
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disela-sela padatnya kegiatan Puteri Muslimah Indonesia 2015, meski 

sempat terhambat karena salah satunya mengikuti ajang tersebut tapi 

Alhamdulillah berkat kemudahan dari Allah SWT dan dukungan semua 

pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan tepat waktu. 

13. Manager saya, Mas Putra yang selalu mengingatkan untuk menjaga 

kondisi kesehatan, juga selalu memberi dan berusaha mengatur waktu agar 

pekerjaan tidak sampai bentrok dengan skripsi. 

14. Segenap kantor News Indosiar dan SCTV, tempat penulis menimba ilmu 

secara nyata di dunia broadcasting dengan bekerja menjadi seorang 

presenter. Dimana hal tersebut sekaligus memberi banyak pengetahuan 

baru yang dapat berguna bagi skripsi ini dan pengetahuan penulis seputar 

produksi siaran televisi. Terimakasih untuk pihak-pihak yang telah 

bersedia memberikan waktunya untuk berdiskusi dngan penulis seputar 

dunia pertelevisian.  

15.  Terimakasih untuk A Aul yang selalu membantu penulis dalam teknis 

pengeditan dan pencetakan skripsi ini termasuk mengingatkan jadwal 

daftar sidang. 

16. Semua pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa bantuan dan dukungan mereka sangat bermnfaat 

bagi penulis. 
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Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya 

atas terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap 

semoga saja skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

      Jakarta, Juli 2015 

 

      Damayanti Kurnia   
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