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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan 

salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-

pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Penelitian ini bertujuan melihat dan mengetahui penerapan Kode Etik 

Jurnalistik pasal 2 tahun 2006 tentang profesionalisme wartawan dalam pencarian 

berita dalam instansi Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu, penelitian ini juga 

dilakukan sebagai syarat memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Komunikasi. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak 

kendala yang sebagian besar berasal dari dalam diri penulis sendiri. Namun, 

dengan kesadaran betapa beruntungnya penulis karena telah diberi dukungan, 

terutama dukungan moril dari orang-orang disekitar penulis, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikannya. Tentu saja skripsi ini juga tidak akan pernah selesai 

tanpa dukungan banyak pihak. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang sangat tidak terbatas besarnya kepada : 

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan semua usaha, doa serta kasih 

sayangnya. Ibuku tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat yang 

tak henti-hentinya. Alm.Ayahku yang menjadikan semangat untuk 
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membuatnya bangga, serta kedua kakak dan adikku tercinta, Irwinsyah 

Tanjung S.H dan Trisna Fuji Astuti S.E,  yang membuatku termotivasi, ini 

adalah langkah awal untuk membahagiakan kalian semua. 

2. Terima kasih yang sebesarnya kepada Bang Dedi dan Kak Eri, serta anak-

anaknya Tya, Fadhil, Dzaky,  keluarga Kak Irwan dan Uni, keluarga Saptono 

dan Istri serta Hary Saputra, yang telah memberikan dorongan, semangat dan  

dukungan moril ataupun materil dalam penulisan ini, doa dan dukungan 

kalian menjadi semangat dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bpk. Ir.  Arief Kusuma, selaku rektor Universitas Esa Unggul.  

4. Bpk, Drs. Abdurrahman M.S. selaku pembimbing penulis ketika 

menyelesaikan KKP dan Skripsi, beribu terima kasih penulis ucapkan kepada 

bapak karena penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan benar. 

5. Bpk Yusuf Anggara selaku Kepala Subbagian Humas BKF dan Bpk. Fikri 

Rosano selaku staff Kehumasan BKF, yang atas izin (kesempatan), 

pengertian, dan apresiasi besar yang diberikan kepada penulis, juga semua 

staff/officer dari Badan Kebijakan Fiskal yang berkenan membantu penulis. 

6. Andromeyda, Arfa dan komunitas Bass Street Jakarta Lampung, karena 

kalian penulis jadi terpacu untuk menyelesaikan penelitian ini 

7. Kekasihku yang entah dimana, kau yang selalu mendukungku, memberikan 

semangat dan dorongan, seandainya engkau tau apa isi hatiku saat menulis 

kata pengantar ini. 
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8. Teman-temanku yang banyak membantu Wulan, Arif (idung), Arthur, Arif 

(pakDE), Parameswari, Tiara dan  Marey (spesial), terima kasih atas 

dukungan dan motivasi kalian. Semangat kalian membuatku bertahan. 

9. Semua staff  Universitas Esa Unggul Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu  

persatu, Terutama Fakultas Ilmu Komunikasi, sebagai lembaga perkuliahan 

penulis. 

Dan semua pihak yang belum secara langsung ataupun secara tidak 

langsung bisa disebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah bahwa kalian 

masih tetap ada di hati penulis. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan saran 

dan  kritik yang membangun dari pembaca. Semoga laporan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat, khususnya mahasiswa/i Jurusan Jurnalistik. 

 Atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih. 

     

                         Jakarta, 10 Februari 2012 

 

 

                                                                                 

                                                                                       (Irzon Dwi Darma) 

 

               

 

 

 


