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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, serta hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STRATEGI HUMAS 

DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAAN 

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT” yang merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat di Universitas 

Indonusa Esa Unggul Jakarta. 

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak hambatan 

dan kendala dalam penulisan skripsi ini, namun dengan adanya dukungan, bimbingan, bantuan, 

serta doa dari seluruh pihak selama proses penyusunan, maka skripsi ini dapat terselesaikan. 

Oleh karena itu, penulis dengan tulus hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu Alm. Bapak Harjo Sumanto dan Ibu Pujianti 

yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, doa, nasihat, dukungan, serta 

perhatiannya tanpa henti baik dalam bentuk dukungan moral maupun materi kepada 

penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini 

dapat membuat Bapak dan Ibu bangga. 

2. Kakak tercinta penulis; Fitri Rossiana dan Rully Pujianto yang sudah menjadi saudara 

yang baik serta telah senantiasa memberikan doa, semangat, dan perhatiannya kepada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

3. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Indonusa Esa Unggul Jakarta. 

4. Bapak Dr. Erman Anom, MM pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas waktu 

yang telah diberikan, serta arahan dan kritiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

Ibu Euis Heryati, MM, M. Ikom selaku Ketua Jurusan Program Studi Komunikasi . 
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5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat serta 

telah membantu penulis selama masa perkuliahan. 

6. Seluruh Keluarga Besar penulis. Terima kasih atas seluruh doa, dukungan, dan bantuan 

atas kelancaran skripsi ini. 

7. Raden Mia Okinawati Syafitri, Ahmad Sofwatillah (Deni), Yudha Adi Syahputra, 

Muhammad Farhan Munawir, Chaerul Fikri, Hanna, Abang Adry, Ayinur, Gabby, Eko, 

Setyo Wicakssono, dan seluruh Teman-Teman Fikom, terima kasih telah menjadi teman 

yang baik, terima kasih atas hiburan yang menyenangkan di kala penulis merasa bosan 

dalam mengerjakan skripsi ini. Khususnya untuk Eko terimakasih atas pinjaman laptop 

kepada penulis 

8. Perumahan Rakyat yang telah memberikan informasi, Terimakasih mas Aditya, bang 

Ado yang selalu memberikan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008. 

9. Untuk Biro Hukum: Mas Dwi,  Mas Ari, Mas Syarif Adnan, Pak Budi, Athan Marino, 

Mas Udin, Pak Udin, dan Pak Iman, yang selalu menjadi teman baik penulis di kantor.    

10. Untuk Ibu Siti Martini, MM,Si atas segala dukungan, arahan, motivasi, dan 

pengertiannya apabila penulis terlalu sering izin keluar kantor dikarenakan harus 

bimbingan dan mengurus suatu hal di kampus. 

11. Untuk teman-teman Karang Taruna RW 011 terima kasih sudah memberikan dukungan, 

motivasi, dan semangat untuk penulis. 

12. Kak Dian sebagai teman seperjuangan, teman satu dosen pembimbing, teman yang selalu 

bersama untuk saling memberikan doa, semangat, saran dan kritik terutama dalam 

pembuatan skripsi ini. 

13. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi dan tidak dapat disebutkan 

satu-persatu. Terima kasih untuk bimbingan, dukungan, maupun doa dalam kelancaran 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari 

kekurangan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penulisan. Oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak yang membaca guna perbaikan 
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dan penyempurnaan penelitian selanjutnya. Pada akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat memberikan ilmu, manfaat, serta masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  

Jakarta, 2 Februari 2017 

Penulis, 

 

 

Ricky Pujianto 


