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KATA PENGANTAR

Puji serta syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT. atas segala rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Objektivitas Berita Spionase

Australia-Indonesia pada Surat Kabar Nasional Berbahasa Inggris”. Meskipun

banyak mengalami rintangan, serta hambatan selama proses penyusunannya,

namun penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan jadwal yang

telah ditentukan.

Skripsi ini disusun, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan tingkat sarjana Bidang Kajian Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi,

Universitas Islam Bandung.

Banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini,

baik yang menyangkut moril maupun spiritual, tetapi berkat kerja keras serta

dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis tidak dapat melupakan jasa-jasa para pembimbing dan rekan-

rekan yang membantu penyelesaian skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung.

2. Bapak Dr. H. Aziz Taufik Hirzi, Drs., M.Si, selaku Ketua Bidang Kajian

Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung yang
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sering membantu ketika Penulis membutuhkan tanda tangan dari Kabid

Jurnalistik mulai dari job training, seminar, sidang UP, sampai sidang

skripsi.

3. Ibu Dr. Hj. Yenni Yuniati, Dra., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang

dengan penuh kesabaran telah banyak memberikan petunjuk, ilmu, waktu,

serta bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibu Riza Hernawati, S. Sos., M. Si., selaku dosen wali yang cerewet dan

hobi ngebodor. Terima kasih sudah memberikan beberapa pendapat ketika

perwalian semesteran.

5. Bapak Dr. Oji Kurniadi., Drs., M.Si dan Ibu Hj. Tia Muthia Umar., S.Sos.,

M.Si, selaku Wakil Dekan 1 dan 2 Fakultas Ilmu Komunikasi yang

membantu kelancaran penulis selama penelitian.

6. Ibu Ratri Rizki Kusuma Lestari, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Bidang

Kajian Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung

yang banyak membantu, serta memberikan dukungan dan masukan yang

berharga bagi penulis.

7. Ibu Santi Indra Astuti, S.Sos, M.Si, selaku dosen Fakultas Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Bandung. Terima kasih atas segala materi

dan pembelajaran dari semester satu sampai semester tujuh ini yang

sangat-sangat bermanfaat bagi Penulis. Meskipun bukan dosen

pembimbing Penulis, namun Penulis suka meminta pendapat mengenai

skripsi yang Penulis kerjakan.
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8. Semua dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan dosen PAI, khususnya dosen

Jurnalistik, Universitas Islam Bandung yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu. Terima kasih atas segala materinya yang menyenangkan. Semoga

penulis dapat mengaplikasikan materi yang penulis dapat sebagaimana

mestinya.

9. Bapak Kornelius Purba sebagai Senior Managing Editor The Jakarta Post.

Terima kasih karena sudah bisa mewawancarai beliau. Beliau orang yang

baik, sering bercanda, dan humble namun pintar. Semoga penulis kelak

bisa bekerjasama dengan Bapak.

10. Kang Rehza Pratama Eka Nanda dari The Jakarta Post biro Bandung yang

selama ini membantu penulis mulai dari mencari sampel penelitian sampai

orang yang menghubungkan penulis dengan The Jakarta Post pusat.

11. Semua pihak The Jakarta Post yang turut membantu penulis selama

melakukan observasi. Sangat membantu sekali. Terima kasih.

12. Ibu Arba’iyah Satriani, S.Pi., MA (Hons) dan Bobby Agung Prasetyo

sebagai pengkoder yang telah membantu untuk menganalisis koding yang

penulis buat sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu. Terima kasih.

13. Kedua orangtuaku, Pak Syarifuddin dan Ibu Rastinah, yang penulis

jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa, pepatah,

semangat, moral, dan materiil mereka yang sangat besar, memicu penulis

untuk terus berusaha menyelesaikan perkuliahan ini secepat mungkin demi

membanggakan mereka berdua. Maaf kalau penulis sering membuat Papa
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dan Mama marah, semoga penulis bisa membahagiakan dan membuat

Papa Mama bangga.

14. Ketiga saudara kandung dan kakak iparku, Kak Yanti dan Bang Dadan,

Bang Mamad dan Mimi Lia, serta Kak Imah, yang selalu mendukung

semua apa yang telah Penulis lakukan, meski terkadang mereka tidak

setuju dengan apa yang penulis lakukan. Ketiga saudaraku ini juga yang

selalu memberikan dukungan moral dan materiil yang sangat banyak

sehingga Penulis bisa terus berkuliah hingga selesai. Terimakasih sekali

lagi, kali ini semoga Yakub bisa membahagiakan kalian dengan sepenuh

hati.

15. Dieni Nurdianingsih. Seseorang yang selalu support penulis dalam kondisi

apapun. Seseorang yang selalu marah-marah ketika penulis sedang malas

dalam mengerjakan skripsi. Seseorang yang sangat perhatian kepada

penulis. Terima kasih banyak atas semua perhatian dan pengorbanan yang

selama ini diberikan. Maaf kalau gabisa menjadi apa yang diinginkan.

16. Barudak Kosan Lanang. Ridho, Aswin, Bagus, Kamal, Oiq, Cupi,

Kuswan, Gilang, Aldo, Moyo, Ibu Kios, dan Ibu Jus. Terima Kasih atas

waktu, dukungan, dan heureuy kalian selama ini. Semoga waktu-waktu

selama perkuliahan masih terus terasa sampai waktu yang tidak bisa

ditentukan. Sangat menyenangkan punya sahabat seperti kalian.

17. Cewek-cewek Kosan Dien. Anda, Uthie, Bebeb Bey, dan Ira. Terima kasih

atas support, canda, main, dan segala kegiatan yang udah dilakukan bareng

sama anak Kosan Lanang. Kalian sahabat yang baik.
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18. Semua anggota Keluarga Mahasiswa Jurnalistik (KMJ), khususnya

periode 2011-2012 yang sudah memberikan semua pengalaman organisasi

dengan cara kekeluargaannya yang membuat penulis nyaman selama

bersama kalian. Terima kasih atas semua pengalaman-pengalaman yang

sudah diberikan, semoga pengalaman berorganisasi dari KMJ nanti

berguna di kehidupan penulis.

19. Semua barudak kampus kelas F, barudak jurnalistik, dan barudak FIKOM

angkatan 2010, saudara sepermainan, dan brader sister StretfordEnd LC

yang sudah mengisi hari-hari penulis sehingga lebih berwarna.

20. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per-satu. Terima kasih

banyak!

Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menambah ilmu dan

pengetahuan serta wawasan kita terutama di bidang jurnalistik sekaligus dapat

menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT.

Bandung, Juni 2014

Muhammad Yakub
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