
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillahhirobbil’alamin..... 

 

Segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan berkah dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat waktunya sesuai dengan harapan penulis dengan judul “Analisis 

Pendekatan Komunikasi Kepemimpinan Jokowi Sebagai Gubernur D.K.I 

JAKARTA”  sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 

Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak luput dari 

kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan yang lebih baik 

lagi nantinya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dikemudian hari. 

 

Berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tanpa adanya 

bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat 

dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 



1. Allah SWT, atas segala yang telah Engkau berikan, dan atas semua yang 

telah Engkau takdirkan. Hamba-Mu ini hanyalah lemah dan Engkaulah 

Maha Segalanya. 

2. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si, Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu 

Komunikasi dan selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan 

banyak waktu untuk sabar membimbing dan memberikan penulis banyak 

ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat. Terima kasih untuk segala 

keramahan, kesabaran serta keiklasannya mendidik dan membantu 

mahasiswa selama ini. 

4. Bapak Drs. Andy Corry W,Msi selaku Dosen Pembahas skripsi yang telah 

banyak membantu serta memberikan saran dan masukan dalam penulisan 

skripsi penulis. 

5. Bapak Toni Wijaya, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga akhir 

perkuliahan. 

6. Ibu Dhanik Sulistyarini, S.Sos., MComn&MediaSt, selaku sekretaris 

jurusan Ilmu Komunikasi, dan seluruh jajaran dosen FISIP Universitas 

Lampung khususnya jurusan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan 

ilmu dan pengetahuan bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di 

jurusan ini.     

7. Mama dan Papaku tercinta, Dengan segenap hati, aku sangat mencintai 

dan menyayangi Mama dan Papa, terima kasih telah merawat diriku terima 



kasih telah memberikan kasih sayang yang begitu besar padaku. Terima 

kasih telah menjadi orang tua yang sangat membanggakan, semoga, aku 

bisa menjadi pribadi yang Mama dan Papa banggakan, semoga aku bisa 

membuat Mama dan Papa tersenyum dengan keberhasilanku telah menjadi 

seseorang yang Mama dan Papa impikan, amin... Aku sadar beribu 

terimakasih tak cukup membalas semua keikhlasan dan pengorbanan yang 

selalu memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, semangat, dan doa yang 

tulus dalam membesarkanku selama ini. Semoga Allah SWT memberikan 

balasan dan kebahagiaan yang luar biasa indah untuk kalian di dunia 

maupun akhirat nanti.  

8. Suhadi Family’s.. Kapung & Kak Shanty, terimakasih untuk segala kasih 

sayang, perhatian, motivasi, semangat, dan dukungan sehingga aku bisa 

menyelesaikan pendidikan sampai sarjana ini. Maaf jika banyak 

menyusahkan dan merepotkan selama ini. Doakan agar segera sukses 

sehingga dapat membalas semua yang telah kalian berikan dan terimakasih 

untuk pelajaran hidupnya selama ini, Ponakan ku yang paling Ter-Dahsyat 

Raihan yang suka bikin lucu, yang gak pernah nolak keinginan miminya 

untuk ngelakuin hal yang lucu-lucu kalo miminya lagi bete..dan yang 

tanpa disadari suka memberikan masukan positif dari celotehannya... Suka 

rumpi-rumpi dulu sebelum tidur dan selalu bilang “mimi nanti kita lihat 

adek berduaan ya” you are so AMAZING My Raihan. 

9. Bunda Ayu a.k.a Jawa yang sudah menjelma menjadi wanita jepang 

thanks for all bun, kamu kakak yang bisa diajak menggila dan bermenel-

menel ria kalo lagi hangout, dan selama duit masih di kandung badan gak 



pernah bosen belanjain adiknya ini itu semoga akan tetap selalu 

dibelanjain yaa hahaha....semoga cepat mendapatkan jodoh dunia akhirat.. 

Aamiin, You’re so inspiring 

10. Abang nanda, walaupun suka gak jelas pulangnya kapan, nelvonya juga 

bisa sebulan sekali tapi abang tetap abang yang WOW banget buat gue.. 

Yang kelihatannya cuek gak perduli tapi di dalam hatinya sangat sayang 

sama nita ^^ Zahra ponakan yang jauh di mata dekat dihati, gak banyak 

memori tentang zahra dan onty tp semoga kakak zahra sehat selalu dan 

menjadi anak yg sholeha dan selalu inget sama keluarga ayah dan 

keluarganya :) 

11. Adikku tersayang M.Thariq Waliyyan Sarro, yang pendiam kalo dirumah 

nyinyir kalo disekolah ^^ yang rajin mandinya dek.. :p  Doakan kakak 

cepet kerja ya, biar bisa kasih uang jajan. Semoga kamu kelak menjadi 

anak yang pintar dan sholeh yang selalu membuat bangga keluarga. 

12. Keluarga besarku, Nenek, Kakek, Tante, Om, dan semua sepupuku di 

Makassar. Meskipun kita jauh dan jarang bertemu tapi semoga kita selalu 

mendoakan. Keluarga Sutaryo ( Sumur Batu ) & Badarudin ( Kemiling ), 

Terimakasih telah berbagi dan memberikan kebahagian keakraban 

kekeluargaan selama ini, semoga Allah SWT melimpahkan berkahNya 

dan selalu menjaga silaturahmi dalam keluargaan kita. 

13. Seseorang yang akan mendampingiku kelak, semoga kamu menjadi imam 

yang jujur, taat, tanggung jawab, selalu menuntun dijalan kebenaran, serta 

memberikan cinta dan kasih sayang tulus dalam mendampingiku kelak. 



14. Windaku semoga gak bosen ya nda sahabatan sama gw dari kita piyik 

masih ngomongin bepe-bepean eh sekarang gak kerasa udah ngomongin 

jodoh..Udah lah nda lupain keles, masih banyak keles-keles yang lain 

khaaannn.. Haha, Buat keluarga ASP, Papa Amrullah dan mama eliyah 

yang selalu perhatian sama aku selalu nanyain kapan wisuda nita ? Kebaya 

udah diambil belom ta ? Udah makan belom ? Nginep sini aja sih ta.. 

Teteh, kakak, uni, abang, tia, udh  seperti sodara kandung buat 

penulis..Terima kasih buat smw canda tawanya :)  buat ZR (Zilfint 

Rinata) Selama punya teman baru kamu yang tanggal lahirnya sama sm 

gw dan ternyata itu seru banget, entah kapan lagi kita bisa ngerayaain 

ultah bareng ya pin.. Makasih pin buat semua dukungan dan dorongannya, 

semoga gw bisa membalas semua kebaikanmu... Buat RDP (mantili) 

entah gw juga lupa dari mana nama mantili itu kebuat dan lo manggil gw 

juga dengan markonah, temen konfersi bareng pipin awalnya curhat 

masalah masing-masing tapi lama-lama rumpi ..terus istighfar lagi trs 

rumpi lagi, hahaha... Masih inget tragedi karcis parkir simpur, karna ide 

aneh lo gw hampir nabrakin diri ke palang parkiran.. Til buruan donk 

berhijab, gw sama pipin udah nih :D Buat Verades si wanita bermulut 

sakti, aduh tajemnya kayak pisau sunat, kalo ngomong nusuk banget.. 

Tapi walaupun begitu km selalu sabar membantu menyelesaikan perkara-

perkara gue.. Haha :* Buat Neng Onah, Aduh ini sih gak bisa diucapin 

makasih aja, harus disembah ini wanita, temen seperjuangan jalan dari 

gedung satu ke gedung satu, bolak balik kek seterikaan, keringetan bareng 

sampe ke ubun-ubun sangking kita pengen pake toga ya neng..semoga 



ternak kucing nya tambah banyak.. Buat Tante Fuzi yang sudah melalang 

buana di jakarta, thanks for support me :) Makasih buat semua 

keceriannya..  Buat Tara, makasih udh selalu ngasih pengetahuan tentang 

agama, sharing seputaran masalah anak bungsu dan tata cara memilih 

teman hidup yang baik hahaha, pengalaman ESQ gak akan pernah bisa gw 

lupain che , semoga kita bisa umroh bareng ya suatu saat.. Aamiin.. You 

are My Best Friend I Ever Had 

15. Genk kantin belakang, yang selalu konyol dan pada putus semua urat 

malunya.. Tiada hari tanpa heemmmmpppp kalian ini..hehe.. Ali Akbar si 

hitam masha Allah, tampang doank serem tapi hatinya sutra... Makasih 

buat semua sharing nya dari yang serius sampe kadang gak masuk akal 

obrolan kita.. Semoga usaha konveksinya lancar, kado donk kaos aja 

setengah lusin, katanya temen :p Satria no comment dah haha, cuma 

pesen cepetan kelarin sat, jangan sampe kuliahnya digendong haha.. MBK 

buruan ntr ayah lo bener-bener nyewain toga buat lo foto gimana coba 

haha.. si gondrong Pandu, Kak yayink, kak isa, teteh aderizki, umi 

ma’eeeeeeeee temenan krn populasi angkatan makin berkurang dan 

ternyata anaknya seru banget, kesana sini bareng, kerokan bareng, yang 

selalu membantu penulis, temen curhat di akhir skripsi, semoga 

perkenalan kita bukan hanya sebatas skripsi yaa mbaa :* , kak doni, kak 

aghi yg selalu ngasih semangat tiap percakapan seputaran skripsi fitri, 

Estu & Nanda jangan kebanyakan bro :p  rina, dewi, putri, tia yang 

selalu support dan membantu penulis..dan adek2 tingkat yang gw gak tau 

siapa namanya  tapi selalu buat lucu di kantin oyaaaaa para bidadari-



bidadari surga Astrid (ali’s girl friend) & Rima Jevita (satria’s wife :p 

Aamiin ).. Makasih udah mau berteman sama penulis, aku pengen liburan 

bareng kalian :( Cucurku Sari & Seva, Oki, dudu, sindy, ajeng, memet, 

dwi, ayu, alya, angel I miss u all :( Buat Koral + Gudang Rupa +  

IMAGO + LSA Family ( bang: kiki, budi, wicak, dave, merry, angga, 

david, teny, deta, mba yaya, mba lala, kyai fajrin, sinatrio (thanks a 

lot master), ayub, makasih buat pertemanannya.. Meskipun kita gak 

pernah kenalan jabat tangan langsung tapi di dalam hati bersyukur bisa 

kenal kalian dan semoga kita bisa selalu respect satu sama lain.. Terus 

berkarya dan semoga sukses ^^ and my favorite girl 

DEANDRAAAAAAAAAA, doain onty cepet kerja yaa biar kita bisa beli 

kokok.. Hehe, maaf gak bisa disebutin satu-satu karna keterbatasan 

memori penulis yang lupa nama-namanya..hehe dan Personil 

Yukitasenyum ( Alex, maruli, bayu, pandi, fitrah, nana, etc....) band 

reggae terkece di lampung, semoga semua mimpi bisa terwujud yah.. 

Alafyu all like I love coffee and sunshine in the morning. Big Hug!! 

Semoga Perkenalan kita semua sampai ke dunia selanjutnya.. 

16. And FOR YOU Thank you so much for being there for me, you’re one 

of  reason for me to still grateful. 

17. Teman-teman KKN Way Kanan: Oma Karin, Mbohay Giska, Mpok 

Iphet, Maco Inggret, Jabir Fiqih, Tulang Saur, Mas Dedi, Tante 

Daniela, Mak don, Dendi. Dan pemilik rumah Mas Endi hehe.. Empat 

puluh hari bareng kalian, benar-benar menyenangkan. Semoga 7icons kita 

tetap jaya di way kanan eeiiiimmm.. 



18. Semua teman-teman SD, SMP (rini, nanut, ulan, endang) dan SMA yang 

selalu menanti selesainya penulisan skripsi ini.. Terima kasih :)  

19. Semua orang yang pernah penulis jumpai selama hidup, terimakasih untuk 

segalanya. 

20. Serta kepada anda yang membaca skripsi ini, semoga dapat berguna dan 

bermanfaat bagi anda dan yang lainnya. 

 

Bandar Lampung,   Agustus 2014 

 

       Penulis,    

 

                        Anita Oktaviani   

 

 

 

 


