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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, pemilik alam 

semesta atas rahmat, dan karunia yang telah dilimpahkan dengan segala 

kebajikan-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Efektivitas Program Media Gathering PT. Pos Indonesia dalam Membina 

Hubungan Baik dengan Wartawan” 

 Penulisan skripsi ini mungkin tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari 

pihak-pihak yang selalu membantu penulis. Maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Komunikasi Unisba. Terima kasih telah membantu penulis dalam 

memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Oji Kurniadi, Drs., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Komunikasi Unisba. Terima kasih atas diskusinya mengenai penelitian ini, 

sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar. 

3. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si., selaku Ketua Bidang Kajian 

Public Relations Universitas Islam Bandung yang telah memberi arahan 

kepada penulis pada saat menentukan judul yang akan diangkat untuk 

skripsi ini dan juga dorongan serta motivasi selama proses penyusunan 

skrpsi ini, terima kasih sebesar-besarnya karena ibu yang membantu 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Bapak M. Husen Fahmi, Drs., M.Si.,  selaku Dosen Pembimbing yang 

telah membantu dan mempermudah bimbingan skripsi sampai akhir serta 

memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Yenni Yuniati, Dra., M.Si., sebagai Dosen Wali, terima kasih atas 

diskusi serta bimbingan yang menyenangkan mengenai masalah IPK, serta 

perwalian yang begitu mempermudah dan menyemangati saya sampai bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini.  

6.  Bapak Moch. Rochim, S.Sos., M.Si., sebagai Dosen Wali, terima kasih 

atas diskusi serta bimbingan yang menyenangkan mengenai masalah IPK, 

serta perwalian hingga care and share dalam membimbing saya begitu dan 

menyemangati saya sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini.  

7. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah memberikan bekal 

ilmu kepada penulis selama perkuliahan dan atas segala bantuan yang 

telah diberikan penulis. 

8. Terima kasih Pak Erick, Teh Isni, Pak Gian, Bu Ega, Pak Didin, Pak 

Didih, dan Pak Sabar yang selalu membantu dan memberikan solusi 

kepada saya sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

9. Terima kasih kepada Div. Public Relations PT. Pos Indonesia, Bapak Abu 

Sofyan selaku Manager Public Relations PT. Pos Indonesia, Bapak Riyan 

Hardiansyah, Bapak Bambang, Bapak Feri, Bapak Wawan, Bapak Asep, 

Bapak Adang Bapak Irvan, Bapak Rizal, Bapak Nedi dan seluruh 

responden  yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. 
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10. Kedua orang tua penulis. “ Untuk Mama Hj. Dra. Siwi Ratnawati  yang 

telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih 

sayang serta kucuran keringat dan air matanya masih menemani di dunia 

ini, terima kasih atas dukungan dan doa mama dalam perjalanan hidup 

saya. terima kasih atas kesabaran mama yang cukup menunggu lama untuk 

gelar sarjana ini serta untuk Bapak H. Drs. Bambang Mudjiono, M.M. 

yang selalu menuntun saya untuk menjadi pria bertanggung jawab. Terima 

kasih bapak, yang selalu sabar menghadapi saya karena bapak tidak kenal 

lelah selalu memberikan semangat dan bimbingan kepada saya untuk 

menyelesaikan kuliah  hingga mendapatkan gelar sarjana S.Ikom. 

11. Terima kasih buat Mas Agung Wibawanto (kakakku), Kak Dewi Yuniarti 

(kakaku), Mba Dinda Citra Azalia (adikku), Kaka Pratamananda Adhyasta 

Wibawanto (keponakanku) yang selalu memberikan semangat, bimbingan, 

tempat berbagi keluh kesah saya dan doa kepada saya.  

12. Terima kasih buat pacarku yang insyaallah calon istriku tercinta Izmy 

Mar’atus Saniati “minikitty” yang selalu memberikan semangat, doa dan 

dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

13. Terima kasih Om dan Tante, Om Brantas, Mama Ani, Om Wawan, Tante 

Susi, Tante Utik, Om Anto, Tante Fitri, Om Nunu yang selalu memberikan 

semangat kepada saya untuk menyelesaikan kuliah. 

14. Terima kasih adik-adik sepupu saya Denny, Devi, Derry (selalu susah 

senang bersama), Fariz, Affar, Hannor, DJ Dimmy Jumbo yang selalu 
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memberikan semangat candaan untuk pembangkit mood kepada saya 

untuk menyelesaikan kuliah. 

15. Terima kasih sahabat saya, Prasodjow (Odjow), Marshanatia (Chacha), 

Tony (Bungbrax), A’ Windu, Teteh Titha, yang terus menyemangati  saya 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

16. Terima kasih teman-teman komunitas HOFOS South Jakarta 

(Hondafreedowners), K[I]CK (KiaCarensKeluarga), CCI 

(Carensclubindonesia), Vw yang selalu memberikan mood booster di saat 

lagi jenuh. 

17. Terima kasih untuk teman-teman kantor ACT&OEM yang selalu 

membantu dan semangat, khususnya dalam hal pengalaman kerja dan 

menambah keuangan saya. 

18. Terima kasih kawan-kawan, buat Om Ovick yang telah membantu dan 

memberikan care and share yang positif untuk menyelesaikan skripsi ini. 

19. Terima kasih untuk teman seperjuangan saya, Derry, Muchsin, Juliana, 

Fannya, Dila, yang selalu menyemangati dan berbagi ilmu dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas semua bantuan, doa dan dukungannya selama ini. 
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Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis dengan berlipat ganda, Amin. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, November 2015   

 

Penulis 
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