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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya kepada penulis, serta salawat dan salam 

senantiasa tercurah pada makhluk yang mulia dan tersucikan Rasulullah SAW 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Dampak Gaya 

Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.  

Skripsi ini merupakan laporan penelitian penulis yang menjadi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada bidang konsentrasi Public 

Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul. Skripsi ini juga 

membahas mengenai gaya kepemimpin yang baru saja diterapkan oleh Gubernur 

terpilih Joko Widodo yang berdapak bagi kenerja pegawai yang notaben-nya adalah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Begitu banyak pihak-pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Pihak-pihak yang sudah berperan serta 

dalam penyusunan maupun dalam memotivasi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena 

itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang  telah membantu maupun memotivasi penulis 

selama menyusun skripsi ini : 
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1. Kepada Allah SWT yang senantiasa melancarkan setiap langkah penulis pada 

proses pengerjaan skripsi ini. 

2. Kepada kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan do’a serta motivasi 

yang tinggi kepada penulis, adik-adik, dan juga orang terkasih yang telah banyak 

membantu penulis. 

3. Kepada Bapak Rektor Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Indrawadi Tamin, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

5. Bapak Sumartono, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Bidang Konsentrasi Public 

Relations Universitas Esa Unggul, dan juga dosen pembimbing penulis. Beliaulah 

yang telah banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi, serta selalu 

memberikan solusi yang terbaik pada saat penulis mengalami kesulitan dalam 

proses pengerjaan. 

6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Imu Komunikasi, Universitas Esa Unggul. 

7. Seluruh pimpinan dan juga pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Sdri. Yulistia Saputri, Sdri. Aryani, Sdri. 

Ocelin, Sdr. Ikbal, Sdri. Donna, Sdri. Selvi, Sdri. Dewi, Sdri. Putri, Sdri. Tammi, 

dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

9. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 

 



 
 

vi 
 

Perlu disadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapakan agar lebih 

baik lagi. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang membutuhkan khusunya demi kemajuan Ilmu Komunikasi. 

 

Jakarta, 8 Februari 2013 

 

 

                                                                                           Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


