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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Thesis ini dapat 

terselesaikan. Thesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  untuk 

memperoleh gelar Magister pada Program Studi Media dan Komunikasi 

Universitas Airlangga dengan judul “KOMUNIKASI ORGANISASI PADA 

PERUSAHAAN BIDANG SENI”, (Proses komunikasi vertikal pada biro 

desain Graphichapter dalam menghasilkan produk desain grafis)” 

Dalam penulisan Thesis ini tidak lepas dari kesulitan dan hambatan, 

namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya Thesis ini 

dapat selesai pada waktunya. Pada kesempatan ini perkenankan penulis 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus kepada 

yang terhormat: 

1. Dra. Rachmah Ida, M. Comms., Ph. D selaku KPS, Media dan Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Dr. H. Henri Subiakto, Drs.,SH., M.Si. selaku pembimbing I. Terima kasih 

bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk saya dalam menyelesaikan 

proposal ini. 

3. Drs. Indro Kirono, Mm. selaku pembimbing II. Terima kasih bimbingan dan 

waktu yang diluangkan untuk saya dalam menyelesaikan proposal ini. 
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4. Dr. Djoko W. Tjahjo, S.E, M.Si selaku penguji. Terima kasih atas segala 

arahan dan perhatian yang sangat luar biasa dari bapak terhadap mahasiswa 

Magister Media dan Komunikasi, terutama kepada saya. 

5. Seluruh staf dosen Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga.  

6. Kepada Mas Tino dan seluruh karyawan Magister Media dan Komunikasi 

Universitas Airlangga. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. 

7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberi motivasi dan senantiasa berdo’a 

demi kesuksesan putranya. 

8. Istri dan Putri Kecilku yang terkasih yang selalu memberi dukungan semangat 

dan memberi kebahagian yang tiada tara. 

9. Bapak Bayu Prasetsa, ST. MBA sebagai CEO dari Biro desain Graphichapter, 

yang sudah menguliahkan saya. Insya’allah amalan ini menjadi amalan yang 

tiada henti, dan semoga anda di berikan kemulian Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

di dunia dan di akherat. 

10. Bapak Novralta, Bapak Dzuanda, Bapak Budi, Bapak Jimmy, Bapak Odi, dan 

Bapak Dony, yang sudah membantu dan menjadi informan yang luar biasa 

dan Ibu Nisful Chiqmia yang begitu sabar dan memberikan banyak bantuan 

kepada saya. 

11. Teman-teman Magister Media dan Komunikasi UNAIR seperjuangan yang 

telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis selama penyusunan 

Thesis  ini. 

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala membalas budi baik semua pihak 

yang telah memberi kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan 

Thesis ini. Penulis menyadari bahwa Thesis ini jauh dari sempurna, semoga bisa 
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memberikan pengetahuan dan memberikan semangat kepada komunikasi 

profesional . Amin. 

 

Surabaya, 17 Januari 2011 

 

Penulis 
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