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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Strategi Humas Pemkot Pekalongan Dalam Meningkatkan Citra Sebagai Kota 

Batik (Studi Kasus Pada Acara Pekan Batik Pekalongan)”. Skripsi ini disusun dalam 

rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada 

Program Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, 

bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 

telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat 

berguna dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Ibu Agustina 

Zubair, Msi. 

3. Bapak Arif Karyadi, S.Sos, selaku humas kota Pekalongan, yang telah 

meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman terkait dengan strategi 

humas dalam meningkatkan citra kota Pekalongan. 

4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana yang telah menuangkan ilmunya 

kepada peneliti selama masa perkuliahan. 
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5. Orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan semangat, perhatian dan 

doa dalam masa kuliah dan penyusunan skripsi ini. 

6. Keluarga, dan juga kakak saya yang telah yang telah memberikan masukan, 

semangat, serta do’anya demi kelancaran penulisan skripsi ini. 

7. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu 

khususnya kepada para sahabat dan sekaligus inspirator : Reka, Nurul, Gita, 

Kilau, Della. 

8. Bapak Trigandi Immamudin selaku staff bidang kebudayaan dan pariwisata 

kota Pekalongan yang selalu bersedia meluangkan waktu serta memberikan 

kesempatan untuk diwawancarai serta memberikan semangat dalam 

melakukan proses penelitian ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 

karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran 

sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

    Jakarta, 13 November 2017 

 

 

Elisa 
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