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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, karena hanya atas izin, kehendak dan kasih sayang-Nya 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “MANAJEMEN EVENT 

PAMERAN PERNIKAHAN TRADISIONAL LINTASWARNA.” ini disusun 

sebagai salah satu guna mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena 

terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk 

menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki.  

Selama penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada 

berbagai pihak yaitu; 

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah banyak 

mengabdikan jasanya untuk menjadikan Fikom Unisba menjadi yang 

lebih baik. 

2. Dr. Ike Junita Triwardhani.,S.Sos.,M.Si dan Dosen Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan saran, dan 
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membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini hingga 

selesai. 

3. Dr. Oji Kurniadi., Drs., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah mendampingi 

Dekan untuk menjadikan Fikom Unisba menjadi lebih baik. 

4. Dr. Ike Junita Triwardhani., S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Bidang Kajian 

Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung yang selalu membantu, menyemangati, dan meluangkan 

waktu untuk penulis saat penulis membutuhkan. 

5. Dede Lilis Chaerowati, S.Sos., M.Si. sebagai dosen wali yang tiada 

henti – hentinya memberikan semangat, kesempatan, dan perizinan – 

perizinan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. 

6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung yang telah memberikan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan. 

7. Seluruh staf Akademik, Staf Kemahasiswaan, Staf Kebersihan, dan 

Staf Perpustakaan Universitas Islam Bandung yang telah memberikan 

pelayanan, bantuan, dan jasanya kepada penulis menjalani pendidikan 

di Universitas Islam Bandung. 

8. KMMK yang telah membuat acara – acara di Universitas Islam 

Bandung sehingga penulis dapat membuka wawasannya dengan 

mengikuti acara tersebut dari narasumber yang disajikan. 

9. Kepada narasumber bapak Iwan Gandha Permana yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan informasi – informasi seputar 
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event pameran pernikahan tradisional yang diadakan lintaswarna dan 

data – data yang diperlukan oleh penulis. 

10. Teman Teman Seperjuangan yang sedang menyusun skripsi. Terima 

kasih telah bersama – sama dalam melakukan perjuangan kita ini. 

Semoga perjuangan kita menghasilkan sesuatu yang berharga. 

Semoga kita senantiasa mendapat rahmat, ampunan, dan  petunjuk-

Nya, serta semoga segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan 

kepada penyusun mendapat balasan yang setimpal dan dijadikan sebagai Amal 

ibadah oleh-Nya. Amin. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

 

 

      Bandung, Juli 2015 

 

 

                Penulis 
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