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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
1. Allah SWT 
 Terimakasih kepada Allah SWT, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tahu 
Segalanya, yang telah membimbing saya, memberikan jalan terhadap saya untuk 
memahami dan menyelesaikan skripsi saya. Terimakasi Ya Allah, telah 
melancarkan salah satu bagian dari perjalanan hidup saya yaitu menjadi 
mahasiswa S1. Terimakasi Ya Allah, Alhamdulillah. 
 
2. Nabi Muhammad SAW 
 Terimakasih kepada Nabi Muhammad SAW, panutan dari segala umat 
manusia di bumi ini. Engkaulah salah satu sumber inspirasi utama bagi setiap 
umat muslim untuk mencari ilmu. Allahumma Shallia’la Sayyidina Muhammad. 
 
3. Keluarga Sutadji (Mama Nanik, Ayah Sutadji, Nio, Rara) 
 Kepada orang tua yang paling menyayangi dan perhatian pada saya di 
dunia ini, yang paling mencintai dan mengerti saya, terimakasih atas segala 
dukungan, baik moral maupun finansial. Kalian lah salah satu motivasi saya untuk 
segera menyelesaikan skripsi ini dan meneruskan jalan hidup saya yang lain, 
entah mencari kerja atau kuliah S2, entahlah. Yang terpenting terimakasih atas 
segala kasih sayang dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasi 
ma, yah. Terimakasih juga teruntuk kedua adik-adikku yang sebenarnya tidak aku 
sayangi (just kidding btw). Terimakasih sudah selalu mengrecoki saya dan 
berusaha secara langsung maupun tidak, memaksa saya untuk menyelesaikan 
skripsi saya karena tidak betah dengan omelan dari mama. Still thankful to God 
for having u all my sis-bro. 
 
5. Prof. Ida dan BC-I (Bimbingan Ckripsi bu Ida) 
 Terimakasih terutama untuk satu-satunya profesor media di Indonesia, 
salah satu inspirasi kartini modern Indonesia saat ini, yang juga merangkap 
sebagai dosen pembimbing saya, terimakasih Prof. Ida telah membimbing saya 
untuk menyelesaikan dan mengerjakan skripsi saya dengan baik dan benar 
sehingga saya bisa menyelesaikannya. Terimakasih Prof. 
 Untuk anak bimbingan Prof. Ida yang lain, terimakasih telah membantu 
dan support satu sama lain untuk menyelesaikan maha karya ini. Caca, Arina, 
Pare, Uman, Cece, dan Sita. Guys, untuk masalah pemilihan nama BC-I, 
sebenarnya itu buatan uman. Don’t ask me why, tapi pasti kalian tahu alasannya. 
LOL. 
 
6. AKUARIUM 
 Ada alasan dibalik pemilihan nama ini untuk menjadi sebuah geng. LOL. 
Apa nama ini terbentuk karena dulu kita suka joget-joget di mobil waktu hujan 
dengan lampu menyala sehingga looks like aquarium (?) It doesn’t matter lah, 
yang penting terimakasih atas dukungan dan support dari sahaba-sahabat aneh, 
awful, tapi tetep my first crush waktu SMA. Hamidah, Nyoti, Maud, Cecek, 
Tuceng, dan Gel. Semangat cari kerja buat yang uda lulus, semangat cari duit buat 
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yang uda kerja, dan semangat skripsi bagi yang masih berstatus mahasiswa. 
Terimakasih telah membolehkan seorang ‘merli’ menjadi bagian dari kalian.  
 
7. PUKE 
 Well, i just can’t describe about you all guys. But i know, you all my fave 
girls for chattering, mocking people, and doing stupid things. Rasanya saat lagi 
main bareng kalian, jalan, melakukan apapun yang sebenarnya membosankan 
menjadi extraordinary. Aceh, Jeng, Bebie, Nyot, keep being you ya guys. See u on 
top. PS: I’m ready for being your bridesmaid, espc jeng tika yang sudah kebelet 
kawin sepertinya. LOL 
 
8. The Girls 
 This is my eternal love. Sekumpulan cewek-cewek komunikasi yang 
jumlahnya sepertinya cukup banyak bahkan bisa dibilang sangat banyak untuk 
ukuran sebuah ‘geng’, oh my God. I’m still use that high school word? Let’s skip 
about that, but trully thankyou for coloring my college life. Umi Ajeng, Anita si 
tukang basket, Asila si arab nyasar, Chemul si gembul, Chenti si model tukang 
makan, Desput si cece jual cireng, Dian si penakluk hati lelaki berotot, Eris si 
pramugari garuda, Faras si baper, Ibanez si penjual masakan arab, Idame si wanita 
salehah abal-abal, Ines si jomblo (mee too, don’t mad at me), Mega si babysitter, 
Nidya si onti penjaga rungkut, Oka si miss bontang, Puco si cantik tapi lemot, 
Caca my (un)biological twinnie, dan tak lupa asdos dan prof kesayanga yaitu 
Ririe. Mereka adalah anggota The Girls yang beberapa tahun kedepan sudah 
mencapai kesuksesan dan kehidupan sempurna versi masing. Guys, i just love you 
all. Remember me as your lovely, beautiful, and attractive buddy. I’m not kidding, 
seriously. 
 
9. Kosan Mpoeng 
 Seriously that name? Penghuni kosan bapak sungkono yang terdiri dari 
mahluk-mahluk yang beberapa orang menjudge kita sebagai mahluk kampungan 
(?) The truth is mereka yang bisa membuat saya betah di kosan dan Surabaya 
untuk survive menjalani break after kuliah dan jalan-jalan. Mira, Aceh, Nesya, 
Mila, keempat anggota mpoeng yang terdiri dari keunikan dan kegilaan masing-
masing yang membuat saya makin betah untuk tinggal di kosan even tiap 
weekend harus mudik gresik karena ongkos habis . LOL. Thankyou guys for the 
support.  
 
10. PIP Indonesia Cabang Surabaya 
 Janji harus ditepati. Aku tulis kalian di halaman persembahan ini. 
Terimakasi untuk PIP (Perkumpulan Istri Pilot) cabang Surabaya yang didirikan 
oleh saya dan teman-teman saya sebagai salah satu bagian dari imajinasi kami 
yang menginginkan menjadi istri pilot. Sounds crazy but we’re just having fun, 
don’t make it too serious. Allinka jangan sedih-sedih ya kerjain skripsi cepet biar 
dilamar sama mas ethan hunt ya, Imania jangan nangis aja nanti kamu ga dapet 
racer macem om cruise lo, Dara kurangin begonya obat farmasi jangan dimakan 
mulu nanti luky kuculik lho, Dila kurangin main sama omnya ya, Nisa kurangin 
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main sama dede-dede tapi kalau mau bagi boleh, dan beberapa anggota PIP yang 
merasa belum disebut maaf ya. But still thanks for the support, for sharing my 
happiness and sadness, for always by my side and the crazyness 
 
11.Singapore MUN 
 My fave time. I’m trully enjoying singapore and some classes in NUS 
because of you guys. Agus, Dara, Linka, Dila, Nyak, Nisa, Mami, Abi, dan 
semuanya tim MUN yang bisa bikin smoderated or unmoderated caucuses yang 
super tegang jadi relax. Let’s trip soon guys! 
 
12. Internship KBRI Singapura 
 Well, you guys, seriously? Jadi keinget michel kalau ada kata-kata ini. 
Empat anak nyasar di negara orang tanpa sanak family satupun, selama sebulan 
lebih, tanpa pengalaman, berusaha survive dalam suatu sistem kerja yang dianut 
dalam salah satu negara maju dan berpengaruh di asia saat ini. Farras, Puco, Dian, 
we made it! Satu bulan penuh cerita dan pengalaman yang nggak bakal terlupakan 
dalam hidup kita. Singapore is waiting for us guys.  
 
13. Kos Pink 
 Selama tiga semeseter, dari awal cupu surabaya sampai jadi anak jalanan 
suarabaa, my life as a college student started in here. Awalnya malu-malu banget 
terus jadi malu-maluin ya. Terimakasih udah tetep support each other meski aku 
udah pindah kosan. Ifa, Ismi, Alin, Ane, Proges, Queen, Iis, Sensei, Dea, Dara, 
dan mungkin beberapa anggota kos pink yang udah pindah duluan dan aku lupa 
namanya, thankyou for help survive in this city. 
 
14. Inha University-Bound 
 Annyeonghaseyo merli imnida. Student exchange yang berubah menjadi 
shopping centre ini memang pengalaman yang paling aku inget tentang kalian. 
Kintan, Chemul, Nabilla, Sabilla, Triwil, Mbak Icha, Mbak Dipe, Mbak Rani, i 
miss you all guys. Pengalaman pertama seumur hidup puasa dan lebaran di negeri 
orang yang mayoritas atheis, seems unforgettable experience ya. So, what’s the 
plan? Gangnam. Insandong, Seoul, is waiting for us! 
 
15. Commers 2011 
 Sekelompok putra-putri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia 
yang memiliki satu tujuan sama, yaitu meraih gelar S.Ikom. Well, i can’t survive, 
through all this thing without you all. Semua temen-temen komunikasi yang 
nggak bisa aku sebutin satu-satu, yang masing-masing memiliki memori yang 
bakal aku inget sampai kapanpun, i will remember all of you. Thanks for having 
me in this unbreakable bound. See u on top friends.  
 
Terimakasih juga untuk seluruh teman-teman dan pihak yang sudah membantu 
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi 
ini. Maaf jika tidak semua nama kalian disebutkan, namun pasti Allah membalas 
kebaikan kalian semua. Massive Thanks.  
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