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         Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk Kasih dan penyertaannya yang 

tidak pernah usai sehingga penulis dapat menyelesaikan segala tugas dan tanggung 

jawab perkuliahan di Universitas Mercu Buana dengan segala baik terkhususnya 

dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai Tugas Akhir , dengan Judul “Makna Gegar 

Budaya bagi Mahasiswa perantau dari Maluku di Universitas Mercu Buana”. 

        Penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan mencapai 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana,Jakarta. 

Namun penulis menyadari sungguh bahwa Tugas Akhir ini bukanlah tujuan akhir 

dari proses belajar karean belajar adalah sesuatu yang harus terus dilakukan selama 

kita berada di muka bumi. 

        Dalam pengerjaan Tugas akhir ini penulis mempelajari banyak hal yang 

bermakna bagi masa depan penulis nanti lewat berbagai tantangan dan rintangan 

yang dihadapi penulis baik dalam pengerjaan maupun tantangan dalam pencarian 

data lapangan, penuis menyadari bahwa semua itu adlah bagian dari proses 

pendewasaan,agar di masa depan kelakpenulis dapat menjadi sarjana yang selain 

memiliki bekal Ilmu pengetahuan namun juga memiliki softskill di dunia kerja. 

    Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang akademis, namun 

juga menjadi suatu pelajaran baru bagi para pembaca dalam kehidupan keseharian 

ketika berada di sekitar lingkungan baru dengan aneka ragam budaya. 
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     Dalam penelitian ini banyak bantuan , bimbingan, dorongan dan terpenting doa 

dari banyak pihak bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Untuk 

itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 
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1. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 
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Skripsi. 

2. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si sebagai Ketua Bidang Studi Public Relations 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comm, Ph.D sebagai Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Alm.Mami Yo dan Alm.Papi Evert Soplanit untuk Kasih sayang yang tak 

terhingga sejak lahir sampai saat ini. 

5. Mama Oca , Papa Aco, juga kedua adik Shevic dan Vharel di Ambon 

terimakasih banyak untuk setiap dukungan doa dan motivasinya. 

6. Keluarga Risakotta di Bogor Mama Ece , Papa Oni, Kaka Vie,Mama 

Nane,Bung Kevin,Teta dan Nona Vita yang selalu setia memberi perhatian 

moriil maupun materi. 

7. Keluarga Besar Soplanit di Bogor dan di Jakarta yang sudah memberi 

dukungan selama ini. 

8. Keluarga Waas di Ambon Oma, Opa,Tante Ida,Kacinsa dan semua sanak 

saudara untuk dukungan doanya. 
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9. Sahabat-sahabat seperjuanganku di Universitas Mercu Buana ; Mia Julianty 

Sinaga , Ester Banari ,  Jeanette Papilaya, Mayra Tamara, Syifania Khoir. 

10. Sahabat terbaik sepanjang hidup yang selalu mendoakan dari jauh 

Silvia,Frisca,Mey dan Olivia 

11. Orang terkasih Leonardo Faldin Elly yang selalu mendukung dan 

memotivasi penulis meskipun jauh. 

12. Kakak Piara Theselia, Bergitta,Fily,Siffa,Mersha dan Gorby terimakasih 

untuk banyak motivasinya 

13. Brotherhood bersaudara, teman-teman UKM Persekutuan Mahasiswa 

Kristen dan UKM Paduan Suara angkatan 2015 juga teman-teman Public 

Relations angkatan 2014 . 

14. Teman-teman seperantauan dari Ambon yang sudah bersedia menjadi 

Narasumber Kevin Pariela,Dwikie Simaela,Jeanette ,Ester dan Ivanna. 

15. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu secara lansung maupun tdak 

lansung dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu 

persatu. 

       Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan 

masih memiliki kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan 

saran untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Penelitian ini dapat 

menjadi acuan lebih lanjut untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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