KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala
rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kekuatan, dan perlindugan yang tiada
hentinya selama menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini. Dengan
begitu, penulis dapat menyelesaikan laporan ini sebagai bukti pertanggung
jawaban dari kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan selama dua puluh
satu hari.
Penulis juga sangat berterima kasih kepada kedua orang tua, yang telah
bersabar memberi dorongan semangat dan materi yang tidak ada hentinya kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelsaikan tugasnya.
Judul laporan ini yakni “Laporan Praktek Kerja Lapangan di Humas
Pemerintah Kabupaten PURWAKARTA”. Laporan ini diajukan sebagai bukti
bahwasannya penulis telah menjalankan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Selesainya laporan ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari para
pemimbing penulis juga bantuan kontribusi dari berbagai pihak yang telah
membantu penulis untuk penyusunan laporan ini. Maka dari itu, penulis ingin
menyampaikan terima kasih kepada :
1. Yth, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A selaku Dekan FISIP
Universitas Komputer Indonesia Bandung.
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2. Yth, Drs. Manap Solihat, M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi dan Public Relations Unikom Bandung, juga sebagai dosen
wali penulis.
3. Yth, Melly Maulin P., S.Sos., M. Si sebagai Sekretaris Program Studi
Ilmu Komunikasi dan Public Relations Unikom Bandung.
4. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Komunikasi dan
Public Relatios Unikom Bandung.
5. Bapak Aep Durohman, S.pd, M.pd kepala bagian Humas & Protokol
Pemerintah Kabupaten Purwakarta
6. Bapak Hendra Fadli, S.E kepala subagian Humas Pemerintah Kabupaten
Purwakarta
7. Untuk teman – teman seperjuangan yang sekian lama mengarungi
keilmuan konsentrasi Humas di lingkungan program studi Ilmu
Komunikasi Unikom Bandung yang penulis banggakan yang tak bisa
penulis sebutkan satu persatu.
Akhir

kata semoga laporan praktek kerja lapangan ini bisa diterima

dengan sebaik – baiknya dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan
bagi akademisi maupun masyarakat luas nantinya.

Bandung, Desember 2014
Penulis
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