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MOTTO 

 

“Don’t call it DREAM, call it PLAN” 
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Karya ini adalah saksi bahwa semuanya bermula. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalam’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur kepada ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis 

telah berhasil melalui berbagai rintangan dan cobaan selama menjalani proses 

penyusunan skripsi ini. AlhamdulillahiRobbil‘aalamin berkat rahmat dan karunia 

Allah SWT sampai detik ini penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan dan 

kemudahan dalam menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan untuk meraih gelar 

sarjana. 

 Sebagai mahasiswa dari Prodi ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya, adapun skripsi yang telah penulis selesaikan ini berjudul 

“Analisis Manajemen Event Jakarta International Java Jazz Festival  2015 

oleh PT. Java Festival Production.” Penelitian ini mendeskripsikan tentang 

analisis dari manajemen event yang dilakukan oleh PT. Java Festival Production 

dalam penyelenggaraan event Jakarta International Java Jazz. 

Adapun penulis ingin mengucapkan terimakasih atas berbagai dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Banyak hal yang 

telah penulis lalui, banyak pengalaman dan ilmu yang penulis dapatkan pula 

selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis 

mengucapkan pada pihak – pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat 

tersusun dengan baik, kepada :  

1. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing 

akademik saya yang sangat ramah dan sabar untuk mengarahkan dan 

memberi pengetahuan kepada saya. 
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2. Ibu Ratna Permatasari, S.I. Kom., MA. Selaku dosen pembimbing skripsi 

yang sangat baik dan setia mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA. Selaku ketua Prodi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang telah 

mengesahkan penelitian ini. 

4. Kepada Kedua Orang tua, Ayahanda Kuntoro dan Ibunda Nirwani yang 

sangat ikhlas dan tak henti-hentinya mendoakan anaknya untuk selalu 

diberi kemudahan dalam mencapai kesuksesan.   

5. Adik-adik ku yang tercinta Dhimas Dwi Nirwantoro dan Keysha Putri 

Nirwantoro yang tanpa mereka takkan ada motivasi untuk penulis 

menyelesaikan penelitian ini. 

6. Ibu Dewi F. Gontha selaku President Director PT. Java Festival 

Production Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa 

terlibat di aktivitas perusahaan selama proses penelitian dilakukan di PT. 

Java Festival Production. 

7. Sodara Arul, Bang Fikar, Bang Rendy, Bang Ilham, Shinta, Mas Boy, Mba 

Risa, Mba Inge, Mas Bowo, Bang Balian, Mas Ridwan, Bang Echa, Bang 

Giri, Mba Tya dan Mas Abun. yang telah memberikan bimbingan dan 

informasi tentang apa saja yang dibutuhkan selama proses penelitian 

dilakukan oleh penulis. 

8. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2011 yang telah mensupport dalam proses 

skripsi ini dilakukan antara lain Iqbal Romadhoni, Iwan jawak, Ari, Dina, 

Hafidz, Ramzy, Irwan, Rizky, Fuad, Dilon, Jodi, Tyo, Upil, Babul, Arman 

dan masih banyak lagi. serta tidak lupa kepada Tri Wulandari A.Md yang 

telah memberikan dorongan, motivasi dan semangat selama proses 

penelitian hingga penyusunan skripsi ini. 

9. Teman-teman Berau bersinar yang telah mensupport dan berjuang bersama 

dalam mengejar gelar sarjana diantaranya : Uli, Mamat, Dhika, Naufal, 
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Prima, Wendi, Frizcar, Aspian, Reza, Adit, Gilang, Fikri, Adek Ekky, 

Ossi, Wawan, Yudin, Erfan, Fai, Kiki dan masih banyak lagi. 

10. Serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu namanya 

yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini 

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang telah tersusun ini masih banyak 

kekurangan. Oleh sebab itu penulis memohon maaf apabila kesalahan yang tidak 

disengaja tersebut menyinggung satu dan lain pihak. Penulis berharap Skripsi ini 

dapat diterima dan dapat di jadikan masukan yang berarti bagi keberhasilan dan 

kebaikan untuk semua pihak,. 

 

Yogyakarta, 18 Agustus 2016 

 

 

Teguh Nirwantoro 

 

 

 

 

 

 

 

  


