
iii  

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur tak kunjung henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena atas segala rezeki, rahmat dan ridho-NYA, Penulis dapat menyelesaikan 

penelitian tepat waktu dan tanpa kendala. Shalawat dan salam tidak lupa Penulis 

panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membimbing kita 

selama ini dengan pedoman yang berdasar pada Al Quran.     

 Mengingat adanya keterbatasan pada diri Penulis mengenai kemampuan, 

waktu dan pengetahuan yang dimiliki, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, baik segi penyajian maupun penggunaan bahasanya. Untuk 

itulah dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penelitian yang penulis 

ajukan berjudul “Vandalisme Dalam Foto Jurnalistik di Media Online” . 

 Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan dari 

berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, luangan waktu, 

serta kepercayaan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam 

kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada berbagai pihak yang telah banya memberikan bantuan dalam 

penyusunan skripsi ini, khususnya kepada : 

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung atas dedikasinya selama ini. 

2. Bapak Dr. H. Aziz Taufik Hirzi., M.Si., selaku ketua Bidang Kajian Ilmu 

Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. 
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3. Ibu Nila Nurlimah, Dra., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah banyak 

memberi masukan dan membantu Penulis dalam masa perkuliahan. Terima 

kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diberikan selama masa perkuliahan 

hingga saat ini. 

4. Bapak Ferry Darmawan, S.Sos., M.Ds., selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak memberikan waktu, arahan, motivasi dan masukan selama 

masa bimbingan di tengah kesibukannya. Terima kasih atasa masukan dan 

didikan Bapak dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Jurnalistik yang telah mengajar Penulis, yang memberikan 

ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dipraktekan dalam 

kehidupan nyata Penulis. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi baik yang pernah mengajar 

Penulis dari semester awal maupun yang belum pernah mengajar Penulis 

dan seluruh pihak Fakultas Ilmu Komunikasi. Terima kasih atas dedikasi 

yang diberikan kepada Mahasiswa. 

7. Ibu dan Bapak yang Penulis cintai yang selalu memberikan pelajaran, 

nasihat dan dukunganya demi kemajuan putranya. Pelajaran yang sangat 

berharga bagi Penulis, sehingga membuat Penulis lebih kuat dalam 

menjalani kehidupan khususnya dalam menyelesaikan masa perkuliahan. 

Terima kasih atas kesabaran dalam mendidik dan membesarkan putramu 

ini. Doa dan nasehat kalianlah yang menjadi sumber kekuatan putramu 

untuk mejadi seperti sekarang. 
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8. Rully Sarwo Wibowo yang telah menemani Penulis hari demi hari, 

memberi masukan nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan Penulisan 

ini khususnya. Semoga motivasi dari Rully berikan, menjadi panutan 

untuk Penulis menghadapi masa setelah kuliah. 

9. Kakak-Kakak dan Adikku Herosetya Nofario, Adwin Dwitaufani, dan 

Anindhita Sekarwangi yang selalu memberikan Penulis dukungan dalam 

menyelesaikan Penulisan ini. 

10. Sahabat-sahabat yang sudah bersedia memberikan dan pencerahan: Budi 

Setiawan, Ravi Akhmad Fauzan, Haris Darussalam, Teti, dan semuanya 

teman yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. 

11. Untuk Penulis sendiri yang sudah berdoa dan terus berjuang keras 

melawan rasa malas mengerjakan Penulisan ini. 

12. Dan semua Pihak yang sudah membantu tanpa bisa Penulis sebutkan satu 

persatu. 

Besar harapan agar Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

senantiasa berguna untuk memperbaharui kualitas ilmu pengetahuan, agar mampu 

membuka pemikiran khalayak banyak dalam dunia fotografi, khususnya dunia 

foto jurnalistik. Terima kasih. 

 

 

Bandung, Februari 2016 

 

Okky Ganesha Putra 
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