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    KATA PENGHANTAR 

 

Assalamu’alaikum,Wr.Wb 

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Ridho,Rahmat, Bimbingan dan 

Hidayah-nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 

judul “ Mnajemen Event maulid adat Bayan  Lombok Utara Tahun2015” dalam rangka 

memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara 

langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan 

penelitian ini, secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 

kepada :  

1. Haryadi Arief Nuur Rasyid,S.IP, M.Sc. selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi  

2. Dr. Suciati,S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan dan 

nasehatnya demi kesempurnaan skripsi ini 

3. Zuhdan Aziz, S.IP., S.Sn., M.Sn 

4. Ayu Amalia, S.Sos., M.Si 

5. Semua dosen Ilmu Komunikasi atas segala ilmu yang telah diberikan selama di 

bangku perkuliahan 

 

Yogyakarta,    Oktober 2016 

Penulis 

 

 

Agus ibrahim 
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Janganlah takut 

untuk melangkah 

karena jarak 1000 

mill dimulai dengn 

langkah pertama 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 
Yang terutama Allah SWT, 

Sembah sujud serta syukur kepadamu Yaa Allah yang Maha Pemurah. 

Terimakasih telah memberikanku kekuatan dalam berbagai cobaan. Terimakasih 

pula telah memberikanku karunia dalam segala nikmat. Atas karunia serta 

kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat 

terselesaikan.  

 

Ibu SAINI B.A dan Bapak H.moh.Ali S, S.pd Tercinta, 

Terucap tulus serangkaian doa dariku untukmu Ibu dan Bapak. 

Terimakasih atas segala senyuman yang bermakna. Senyum itulah yang kini 

mengantarkanku hingga ke sebuah titik. Titik dimana ini semua menjadi awal dari 

segala cita-citaku. Ibu, Bapak, maafkanlah semua kesalahanku. Sungguh, aku tak 

pernah berniat membuat kalian kesal. Teruslah menjadi mentari dengan senyuman 

yang bermakna itu, agar aku mampu menjadi burung yang terus terbang 

menggapai berbagai impian. 

 

Keluargaku, 

Untuk kedua Kakakku, Saopiyanti S.Ag dan Ahmad Aminudin, S.HI tiada 

hal yang paling mengharukan selain saat berkumpul dengan kalian. Walaupun kita 

saling berselisih, tapi hal itu selalu menjadi warna yang tidak tergantikan. Terima 

kasih atas doa yang kalian berikan selama ini, hanya karya kecil ini yang bisa ku 

persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, aku janji akan jadi 

yang terbaik untuk kalian. 

 

Seseorang yang special 

Untuk perempuan yang selalu disampingku Annisa Dewi Irma S.kep 

terimaksih sudah selalu sabar mengingatkanku untuk mengerjakan kewajibanku di 

tanah rantauan ini sehingga aku bisa mengerjakan kewajibannku sampai selsai, 

dan terimakasih juga sudah mensuport saya baik itu tenaga dan pikiranmu untuk 

membantu semua urusanku di tanah rantau ini. 

 

Teman-teman, 

Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama-sama dan mengerjakan 

skripsi ini dari semua problem yang kita hadapi bersama 

 

Untuk Pihak penyelengara Event 

Terima kasih kepada semua pihak penyelenggara Event maulid adat Bayan 

yang telah memberikan informasi, Baik itu informasi tertulis maupun tidak 

tertulis. 

 

Ter Untuk Pembimbing 

Terimakasih atas Bimbingan ibu Dr.Suciati,S.Sos.,M.Si. dalam 

mengerjakan tugas akhir ini serta kesabaran atas bimbingan sampai tugas akhir ini 

bisa terselesaikan. 


