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KATA PENGANTAR 

 

Syukur alhamdulillah kepada Allah S.W.T yang telah memberikan 

kekuatan serta hidayah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

Skripsi ini merupakan laporan penelitian penulis untuk mendapatkan 

gambaran tentang konstruksi pesan dan makna dalam karikatur Harian Pos Kota 

mengenai pembangunan gedung baru DPR RI. Skripsi ini merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Penelitian ini merupakan penerapan 

ilmu komunikasi yang penulis peroleh dalam perkuliahan.  

Penulis mengerti bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Penulis 

pun menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini banyak sekali mendapat 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada : 

Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada 

penulis dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan penulis hingga akhir zaman. 

Untuk kedua Orang Tua penulis, Ibu dan Bapak saya yang selalu 

mensupport, mendidik, dan memfasilitasi penulis hingga saat ini. Terimakasih 

karena kalian telah memberikan penulis kebebasan dan kepercayaan untuk 

memilih jalan hidup. Terimakasih untuk semua pengorbanan, kerja keras dan 
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kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Semoga kelak penulis bisa 

menjadi kebanggaan untuk kalian. Amin. 

Terima kasih kepada Adikku tercinta ( Ayu dan Dea ), karena Do’a dan 

nasehat serta support kalian, penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. 

Keluarga besar saya di Bangka Belitung (Kakek, Nenek, Om, Tante, dan 

Sepupu) Terima kasih atas dukungan dan doanya.  

Bapak Dr. Indrawardi Tamin M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi. 

Bapak Drs. Arifin Harahap, Msi, selaku pembimbing skripsi saya, dan 

dosen Fakultas Ilmu Komunikasi  selalu membantu dalam menyelesaikan 

penelitian ini.  

Bapak Drs. Abdurrahaman, MS, selaku Ketua Jurusan Jurnalistik. 

Bapak R.Hiru Muhammad, S. Sos, selaku dosen yang selalu memberi 

motivasi bagi penulis.  

Spesial Buat pacar Rizka Trianita, terima kasih atas semua motivasinya 

dan perhatian kamu, akhirnya selesai juga penelitian ini. Luv u Hunn.. 

Seluruh Dosen FIKOM dan Staf yang telah membantu penulis selama 

proses penyusunan Skripsi ini. Untuk Mas Agus dan Mas Helmi yang selalu, 

selalu dan selalu membantu penulis mengurus semua hal mulai dari surat 

menyurat sampai informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

Untuk para redaksi Harian Pos Kota, Pak Endang selaku sekretaris redaksi 

yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan riset dan senantiasa 

membantu penulis dan mempermudah penulis di setiap kesempatan. Untuk Mas 
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Uca (Yudhi Himawan) yang baik hati, selaku key informan dan ilustrator 

karikatur Harian Pos Kota, hanya satu kata yang bisa terlontar dari mulut penulis, 

yaitu terimakasih.  Terimakasih karena Mas telah memberikan seluruh informasi 

yang amat sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima 

kasih untuk kemurahan hati dan kemurahan senyum Mas yang selama ini 

diberikan kepada penulis. Dan terimakasih karena mas sudah meluangkan waktu 

mas untuk penulis. Dan sampai kapanpun penulis tidak akan pernah melupakan 

jasa-jasa dan kebaikan Bapak-bapak selama ini kepada penulis.  

Buat Bang Budi Mansyah selaku teman sekaligus motivator, terima kasih 

telah banyak memberikan masukan tentang dunia kerja di Jurnalistik. 

  Teman- teman Jurnalistik 2007 ( Hindi, Bayu, Aris, Bule, Rian, Radhie, 

Rendy, Kiki, Dewi, Nisa, Icha, Neli). 

  Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis baik secara materiil 

maupun moril yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.  

 Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua 

pihak yang tersebut diatas, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

bidang Ilmu Komunikasi dan pihak-pihak lain yang membacanya. 

Jakarta, 12 Agustus 2011 

 

 

         Bakti Suhartoyo 

 

 


