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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT, 

karena atas berkah, ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul Penerapan Fungsi Humas Dalam Meningkatkan 

Informasi Publik Pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Selanjutnya sholawat 

teriring salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar 

Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat berada di dunia ini.Semoga 

kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.Amiin. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan baik dalam bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya, 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar lebih 

sempurnanya penelitian ini dimasa yang akan datang atau untuk penelitian 

berikutnya. 

 Di dalam penulisan ini tidak sedikit pula penulis menemukan kendala dan 

hambatan, baik itu dilapangan maupun dalam proses penulisan. Namun demikian, 

beban tersebut terasa lebih ringan atas bantuan serta bimbingan yang telah 

diberikan oleh semua pihak dengan tulus memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak luput dari semangat, nasehat, 



 iv 

dan doa tiada henti dari ibunda tersayang M.Br Gultom dan ayahanda Sudiriyanto, 

berkat doa dan semangat dari beliaulah penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak lupa pula kepada abang Andri, Adik Ary dan Jelita yang selalu memberi 

semangat dan hiburan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang 

tulus kepada keluarga besar atas kasih sayang yang tiada henti selama ini 

diberikan tanpa rasa lelah. 

 Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang 

tak terhingga kepada :  

1. Bapak Prof.Dr.H.Munzir Hitami MA sebagai Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Bapak Dr.Yasril Yazid,MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Bapak Dr. Elfiandri,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Bapak  Dr. H. Masrun, selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

5. Bapak Dr. Azni, M.Ag, selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Mardhiah Rubani, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau 

7. Bapak Artis,M.Ikom, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 



 v 

8. Terima kasih kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

9. Bapak Firdaus El Hadi, M.Soc.SC, selaku pembimbing akademis. 

Terimakasih atas bimbingan yang diberikan dari semester satu sampai 

semester akhir. 

10. Bapak Sudianto, S.Sos.M.I.Kom, selaku pembimbing skripsi I. 

Terimakasih bimbingan dan arahan yang diberikan dari awal sampai akhir 

penulisan skripsi ini. 

11. Ibu Vera Sardila,S.Pd,M.Pd, selaku pembimbing skripsi II yang telah 

banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

12. Bapak Musfialdi,M.Si, selaku penguji seminar proposal yang telah 

memberikan saran dalam penulisan skripsi ini. 

13. Kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 

penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

14. Bapak Drs. H.Syaifuddin,S.H.,M.Hum, selaku Kepala Pengadilan Agama 

Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian 

ini.Bapak Drs.H.Barmawi,M.H, selaku humas Pengadilan Agama 

Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dalam 

skripsi ini. 

15. Terima kasih kepada seluruh keluarga abah dan mama yang selalu 

memberikan dukungan serta doa yang tulus kepada penulis. 
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16. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan para anggota Mbak ee Kiki A, 

mbak Leni, Ulan, Mute, Idza, teman yang selalu membantu Nova, Nadia, 

Mas Rosyid, Suci amak, Ami, Brama, Dhani, Mislaili, Delfi, Iqbal, Juna 

dan seluruh keluarga kecil Public Relations A yang telah berjuang bersama 

dan memberikan canda tawa di kelas selama perkuliahan. 

17. Terima kasih teman-teman kelas C Ilmu Komunikasi 

18. Terima kasih kepada adek-adek teman magang di Pengadilan Agama 

Pekanbaru, Wika, Yasirli, Arifin, Porngis, Al, Iqbal.Terima kasih kepada 

adek adek kos-kosan, Khairun nisyah, Isda, Mila, yang memberikan 

semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

19. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Akhir kata penulis berharap semoga segala bantuan dan bimbingan yang 

telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima 

dengan segala kerendahan hati. 

Pekanbaru,  Desember 2016 

Penulis,  
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