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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji Syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, 

dan limpahan kasih sayang-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “IMPLEMENTASI KEBEBASAN WARTAWAN PASCA 

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG 

PERS”tepat waktu.Dialah Allah Sang Pemberi Wujud, cahaya di atas cahaya, 

yang senantiasa memberikan cinta kepada setiap mahluk. Dialah yang maha 

pemberi, Dialah yang maha pengasih, Dialah pemilik segala yang dimiliki. 

Dialah yang esa, yang dengan keesaanNya membagikan kasihNya. Puji Syukur 

atas semua NikmatMu Ya Rabb.Shalawat dan salam atas Rasulullah 

Muhammad SAW, Manusia Suci yang menjadi manifestasi makhluk Ilahi yang 

sempurna dan pemimpin alam semesta. Manusia Suci yang telah membawa 

kita sekalian dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang 

dengan naungan Ilahi dan kesucian ilmu pengetahuan.  

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya selama penulisan 

skripsi ini, terutama kepada: 

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Jamuardi dan Ibu Marnis. Terimakasih 

untuk semua cinta, doa, motivasi, dan semangat yang tak terbatas. 

Terimakasih telah mengajarkan penulis tentang kesabaran, tentang 
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hidup yang harus terus berjalan, tentang ikhlas yang tanpa batas dan 

atas semua bentuk pengorbanan  yang telah Ayah dan Ibu berikan 

kepada penulis yang mana penulis tidak bisa membalas semua bentuk 

kebaikan yang telah Ayah dan Ibu berikan selama penulis menjalani  

pendidikan hanya doa dan rahmat Allah Swt yang selalu penulis 

munajatkan dalam setiap doa didalam sujud penulis semoga Ayah dan 

ibu selalu dalam naungan dan kasih sayang Allah Swt dan semoga 

Ayah dan Ibu diberikan umur panjang, kesehatan badan, dan 

keberkahan dalam rezeki yang dikarunia oleh Allah Swt. 

2. KepadaAbang Penulis, Taufik Saputra, Hendrizal dan rahaman. 

Terimakasih telah menjadi Abang yang terbaik yang selalu memberikan 

motivasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan S1 

ini  baik bantuan yang berupa moril maupun materil. 

3. Kepada Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU Prof. Dr. H. Akhmad 

Mujahidin, S.Ag., M.Ag., beserta jajarannya yang telah banyak 

memberikan penulis kemudahan selama belajar di kampus Uin Suska 

Riau yang bapak pimpin. 

4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau yakni Bapak 

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum  yakni Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, Wakil Dekan II Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag dan Wakil Dekan 

III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yakni Dr. H. Maghfirah, MA 
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yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan 

dan masukan dalam penulisan skripsi ini. 

5. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Hukum yakni Bapak Firdaus, SH, MH dan 

kepada Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yakni Bapak Muslim, 

SAg,M.Hum yang telah memberikan tunjuk ajar serta kemudahan 

kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan penulisan 

skrispsi ini 

6. KepadaBapak Asril, SH, MH sebagai pembimbing skripsi penulis yang 

telah bermurah hati meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan 

masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi yang penulis lakukan 

7. Kepada Ibu Lysa Angraeny, SH, MHsebagai penasehat Akademik yang 

telah banyak membantu penulis dalam menjalankan prosesperkuliahan 

dari awal hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik yang telah 

memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikans kripsi ini. 

9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yakni Shinta Fashalia Sri Fatmi 

Ningsih, Taufik Hidayatullah, Taufiq Ikhtiar Harefa, Rifal Rafigali, dan 

Zuhri Masykuron,. Terimakasih telah membagi cerita dan cinta tentang 

persaudaraan. 

10. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 

khususnya Ilmu Hukum B (IH-B) dan teman-teman Konsentrasi HTN-

C Serta teman-teman KKN Desa langkat 2018 terimaksih atas semangat 
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dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat 

waktu. 

11. Kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Riau beserta 

Jajaran kepengurusannya terimakasih atas informasinya yang sangat 

berguna bagi penulisan skripsi ini. 

 

 Terimaksih atas semua dukungan, bantuan dan do’a yang telah 

diberikan kepada penulis semoga amal baik Bapak dan Ibu serta para 

sahabat dan teman-teman sekalian mendapat balasan dari Allah SWT 

dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian harinya. 

 

Pekanbaru, 21 April 2019 

Penulis 

 

 

 

SAFRI ANDI 

11527100004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


