KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Hanya kata-kata yang terbayang saat ini yaitu ucapan syukur yang begitu
mendalam dan sepenuh hati kepada penguasa alam semesta, penguasa siang dan
malam, penguasa dalam segala hal, Sang Penguasa yaitu Allah SWT. Dengan
limpahan karunia, rizki, rahmat serta hidayah-Nyalah, penulis berhasil
merampungkan penelitian ini yang berjudul “Opini Anggota Perhimpunan
Mahasiswa Bandung (PMB) Mengenai Berita Pengunduran Diri Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) dari Partai Gerindra”. Tidak lupa penulis juga
mengucapkan shalawat serta salam pada pimpinan besar nabi serta rasul kita
Muhammad SAW.
Pada penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang opini anggota
Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) mengenai berita pengunduran diri
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari partai Gerindra.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis lakukan dalam
penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna. Banyak kesalahan yang menghiasi
skripsi ini, untuk itulah penulis mengharapkan kritik dan saran pada seluruh
pembaca yang memang memiliki kepedulian atas diri penulis, agar kemudian di
kesempatan yang akan datang penulis dapat memberikan karya yang lebih baik
lagi. Dalam perjalanannya, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan
dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan
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sebesar-besarnya pada mereka yang telah peduli dan mau membantu dalam proses
penelitian ini :
1.

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

Komunikasi

Universitas

Islam

Bandung,

yang

telah

membimbing penulis selama kuliah di UNISBA.
2.

Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si., selaku Ketua Bidang Kajian
Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam
Bandung, terima kasih atas bimbingannya selama penulis menjalani
studi di Jurusan Public Relations.

3.

Bapak Zulfebriges, Drs., M.Si. selaku Dosen wali, yang telah
membimbing penulis selama kuliah di UNISBA.

4.

Bapak Dr. Dadan Mulyana, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi.
Terimakasih untuk semua ilmu, kesabaran dan panduan yang
diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini sampai dengan
akhir proses.

5.

Seluruh Dosen yang pernah mengajar penulis selama menuntut ilmu
di Bidang Kajian Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Bandung, terimakasih atas kesabaran dan Bapak
dan Ibu selama ini mendidik dan membimbing penulis sampai
memperoleh ilmu yang baik.

6.

Para staf yang membantu penulis selama di Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Bandung, Terimakasih atas bantuannya untuk
begitu banyak hal.
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7.

Kedua orang tua penulis. “Untuk Ibunda Euis Yuniar dan Ayahanda
Kasmidi yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih
sayang serta kucuran keringat dan air matanya masih menemani di
dunia ini, bimbingan, ketulusan serta doanya, yang telah mendidik
dan membesarkan penulis, dan juga kepada adik saya Arrum Wige
Ningrum yang telah mendukung penuh, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skrpsi ini.

8.

Segenap anggota Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB),
terimakasih atas izin dan bantuannya kepada penulis selama
penelitian.

9.

Teman-teman, yang telah membentuk penulis seperti sekarang ini.
“Terimakasih untuk memberikan masukan, perspektif baru dalam
memandang segala sesuatunya juga untuk kesempatannya berjuang
bersama kalian. Teman serta sahabat Bang Ovick, Isan , Dhani,
Dody, Firman, Fahmi, Rikki dan teman lainnya. Thank’s for support
dan sharring-nya tentang kehidupan, cinta, cita-cita dan idealism
kita.

10.

Sahabat-sahabat

yang

setia

menemani

perjalananku

selama

menjalankan studi di UNISBA, khususnya rekan-rekan seangkatan
2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Hanya satu yang menjadi harapan penulis, semoga karya ilmiah ini tidak
menjadi hiasan salon intelektual semata, namun juga dapat menjadi bahan bakar
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untuk menggerakan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk Indonesia yang
kita cintai dan kehidupan di alam semesta ini.

Bandung, 17 April 2015

Penulis
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