KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai ucapan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH
SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Pengaruh Program NET „86‟
Terhadap Citra Polisi Republik Indonesia Pada Polretsa Pekanbaru”, dapat
diselesaikan dengan baik. Penyunan skripsi ini adalah salah satu persyaratan guna
mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima masukan, saran dan
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ngin
menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor UIN Suska Riau
beserta Wakil Rektor I, II, dan III UIN Suska Riau.
2. Dr. Yasril Yazid, MIS. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Elfiandri, M.Si, Wakil
Dekan II Bapak Dr. Masrun, M.A, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Azni,
M.Ag.
3. Ibu Mardhiah Rubani, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan
Bapak Artis, M.IKom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi UIN
Suska Riau.
4. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si, selaku pembimbing I skripsi yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan,
pengarahan, dan nasehat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku pembimbing II skripsi yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan,
pengarahan, dan nasehat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat
disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu, bimbingan danmotivasinya
kepada peneliti.

iii

7. Penghormatan dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada ayahanda
Gunawan dan ibunda Ridarnis Ronny yang telah memberikan do’a,
semangat, dan bantuan materil maupun moril yang tak terhingga pula.
Semoga semua yang diberikan menjadikan ilmu yang penulis dapatkan
menjadi berkah.
8. Kepada saudara Harry Gunawan S.Ikom, Hendro Gunawan S.Kom, M.
Heryan Gunawan, dan Leoga Gunawan yang tiada henti-hentinya
mendoakan, menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh sahabat Manis Manja yang selalu menyemangati dan mendukung
penuh penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh sahabat Bidadara Syurga yang selalu menyemangati dan
mendengarkan semua keluh kesah penulis.
11. Seluruh kru Suska FM yang tak pernah bosan menerima dan memberikan
semangat kepada penulis.
12. Seluruh anggota Polresta Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya
membantu penulis dalam mengisi angket.
13. Kepada semua rekan mahasiswa/I seperjuangan Jurusan Komunikasi yang
memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi.
Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, penulis mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun agar bermanfaat bagi penulis dimasa
yang akan datang.
Pekanbaru, Maret 2017

HaryoGunawan
NIM. 11243101775

iv

