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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala kasih 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “STRATEGI PROMOSI DINAS KEBUDAYAN DAN 

PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA OBJEK WISATA 

OPEN PIT NAM SALU GEOSIT(Studi Deskriftip Tentang Strategi Promosi 

Dinas Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Pada Objek Wisata 

Open Pit Nam Salu Geosit Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung)”. 

Penulisan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu salah satu syarat ujian 

kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di 

Universitas Komputer Indonesia Bandung.  

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, 

hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis dalam menyusun skripsi ini. 

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan sebagai bahan masukan bagi penulis. Penulis juga berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan 

bagi pembacanya. 

Penulis Ucapkan terimakasih kepada Ibu dan Bapak, yang selama ini telah 

menjadi orangtua terbaik yang senantiasa memberikan kasih sayang, Cinta, 

semangat, motivasi, dan selalu memberikan dukungan moril maupun materil bagi 

penulis mulai dari kecil hingga saat ini.  Melalui kesempatan ini pula, dengan segala 
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kerendahan hari penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan 

penghargaan yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan bantuan 

Pendidikan baik berupa beasiswa dan telah memberikan inspirasi dan 

tauladannya yang patut untuk dicontoh. 

2. Yth. Pror. Dr. Lilis Puspitawati,SE.,M.Si.,AK.,CA. selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer 

Indonesia. 

3. Yth, Dr. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia dan selaku dosen 

tetap yang pernah mengajarkan peneliti di beberapa mata kuliah 

program studi ilmu komunikasi. Terimakasih Ibu atas ilmu yang pernah 

Ibu ajarkan kepada peneliti. 

4. Yth, Dr. Manap Solihat, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia dan selaku dosen yang 

pernah memberikan ilmu kepada peneliti semasa perkuliahan. 

Terimakasih Bapak atas masukan dan ilmunya. 

5. .Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos.,M.Si.,CICS. selaku dosen 

pembimbing yang telah siap sedia dan memberikan pengarahan, 

bimbingan, nasehat, dan motivasi serta bersedia untuk meluangkan 

waktunya untuk membimbing peneliti dalam perkuliahan dan penulisan 

Skripsi ini. 
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6. Yth. Olih Solihin, S.SOS., M.I.KOM selaku dosen tetap sekaligus 

ketua sidang dalam penelitian ini. Terimakasih bapak atas segala 

masukan dan saran yang membangun, sehingga menjadikan penelitian 

ini lebih baik lagi. 

7. Yth. Dr.Yuni Mogot, M.SI., CPR selaku penelaah yang telah 

memberikan saran dan masukan yang dapat menyempurnakan 

penelitian. 

8. Yth. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku dosen wali yang telah 

memberikan banyak ilmu dan banyak memberikan bantuan selama masa 

perkuliahan. 

9. Yth. Ratna Widiastuti, A.Md. selaku Sekretariat Dekan FISIP 

Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah membantu semua 

keperluan dan Astri Ikawati, A.Md.Kom selaku Staf Sekretariat 

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia 

Bandung yang telah banyak membantu segala sesuatu yang berkaitan 

dengan perkuliahan. 

10. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan 

ilmu, pembelajaran, dan pengalaman kepada peneliti selama 

perkuliahan. 

11. Teman – teman IK 1 dan HUMAS 2 2020, serta teman – teman yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk bantuan dan 

semangat yang telah diberikan kepada penulis. 
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12. Rekan-rekan Ilmu Komunikasi yang berjuang bersama meraih gelar 

S.I.Kom untuk memperbaiki kehidupan dan bermanfaat untuk banyak 

orang 

13. Seluruh Civitas akademik Universitas Komputer Indonesia yang 

telah membuat penulis bahagia dan bangga menjadi bagian dari sisstem 

pendidikan disini. 

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa 

berkenan membalas semua kebaikan yang penulis dapatkan dalam 

penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari sempurna. Namun penulis tetap berharap skripsi ini dapat memberi 

manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan 

permohonan maaf atas segala kekurangan. 
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