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Assalamuaikum.wr.wb.
Dengan hati yang tulus dan ikhlas Peneliti panjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjunan
Nabi besar baginda Rasullulah SAW, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya
Peneliti mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul Strategi Komunikasi Humas
dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan Situs Resmi
Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat.
Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kedua
Orang Tua. Bapak yang paling saya cintai Sirun dan Mama terbaik yang paling
peneliti cintai, Yatimah. Terima Kasih kepada kedua orang tua telah melahirkan
dan membesarkan peneliti di antara keluarga yang penuh dengan kasih sayang yang
tidak ada hentinya dan telah mendedikasikan hidupnya untukku, terima kasih atas
segala dukungannya baik dalam bentuk materiil maupun moril bagi peneliti. Serta
Kakak Hari Baryanto dan Adik-adikku tersayang Luqman Rachmandhani dan
Umron Abdul Hadi yang terus memberikan dukungan kepada peneliti. Tanpa
dukungan tersebut peneliti tidak mungkin bisa menyelesaikan penelitian ini.
Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini, Peneliti menyadari bahwa
skripsi sulit untuk dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti menyatakan
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penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapkan terimakasih yang setulustulusnya kepada:
1. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang
telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
2. Yth. Ibu Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan
pengesahan pada skripsi peneliti serta atas arahan yang telah diberikan
dalam melaksanakan penelitian ini.
3. Yth. Bapak Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekertaris Program
Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia dan juga sebagai
Dosen Pembimbing yang selalu memberikan motivasi serta bimbingan
dengan penuh kesabaran kepada peneliti sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Yth. Ibu Tine A Wulandari, M.I.Kom, selaku Dosen Wali dan Ketua
Sidang yang telah telah memberikan nasihat-nasihat, masukan, semangat,
kepada peneliti serta memberikan ilmu dan bimbingannya sehingga peneliti
dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Yth. Ibu Hirni Kifa Hazefa, M.I.Kom, selaku Penguji Sidang yang telah
memberikaan dukungan, saran dan motivasi kepada peneliti sampai peneliti
menyelesaikan penelitian ini.
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6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Komputer Indonesia yang telah banyak membantu dalam
memberikan pengajaran selama ini.
7. Yth. Ibu Astri Ikawati, A.Md.Kom, dan Ibu Ratna Widiastuti A.Md
yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi dan mengatur
segala keperluan penulis dalam pemenuhan kebutuhan kuliahnya.
8. Yth. Bapak Akhmad Taufiqurrachman, S.AP., MAB selaku Kasubag
Pelayanan Informasi, Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Barat yang telah memberikan perizinan untuk peneliti melakukan
penelitian.
9. Yth. Seluruh Jajaran Pimpinan dan Staf Biro Humas dan Protokol
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah mengizinkan peneliti
untuk penelitian di lembaga.
10. Terima kasih banyak kepada sahabat tercinta, Anisa Fitri Eka
Mulyani, Hasna Dhia Irbah, Sulistyo Rini, Osama M Fikri, Ani, Fatrini
Nurrahmah, yang selalu menyempatkan bertemu dan teman seperjuangan
yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti dikala penat, menjadi tempat
bertukar pikiran dan selalu mendukung satu sama lain hingga peneliti dapat
menyelesaikan penelitian ini.
11. Terimakasih kepada saudaraku tersayang, Anisah Kurniawati yang
memberi dukungan dan terus memberikan doa kepada peneliti sehingga bisa
menyelesaikan penelitian ini.
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12. Teman-teman kuliah Humas 4 angkatan 2015 khususnya Ririn, Savira,
Juni, Rike yang selalu mewarnai hari-hari perkuliahan penulis saat kuliah
dan telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
13. Juga peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa
peneliti sebutkan satu persatu untuk seluruh bantuan, pengalaman, dan
seluruh kemudahan yang diberikan kepada peneliti saat melakukan
penelitian..
Akhir kata peneliti berharap semoga proposal penelitian ini mendatangkan
kebaikan bagi banyak pihak, terima kasih.
Wassalamualaikum.w.wb
Bandung, Agustus 2019

Shafa Nur Aidah
NIM. 41815014
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