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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Ynag Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti mengucapkan Puji Tuhan telah dapat
menyelesaikain penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menempuh skripsi di Universitas Komputer Indonesia. Peneliti membawakan
judul “Strategi Humas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten
Manggarai Barat Dalam Upaya Membangun Citra Labuan Bajo Sebagai
Destinasi Pariwisata Dunia” Peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih yang
tidak terkira untuk kedua orang tua peneliti, untuk Ayahanda Benignus Caritas
Lega yang dengan sabar dan tegar membiayai kuliah serta selalu mendukung
anaknya mendukung anaknya meskipun dalam keadaan yang susah dan tak mudah
tetapi ayah tetap tegar dan sabar mendukung sepenuh hati, serta untuk Ibunda
Yuliana Matilda Memet yang dengan penuh kasih saying serta sabar dan selalu
memberikan semangat serta doa yang tiada henti-hentinya,semoga Tuhan selalu
memberikan rahmat dan berkat yang melimpah kepada mereka.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,
baik dilihat dari isi, bentuk maupun teknik penyajiannya dikarenakan masih
terbatasnya kemampuan pengetahuan yang dimiliki, yang oleh karenanya peneliti
mengharapkan sumbang saran dari semua pihak, untuk menuju kearah yang lebih
sempurna dalam penyusunan skripsi ini.
Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :
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3. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi yang telah banyak memberikan arahan dan membantu segala
urusan peneliti baik akademik maupun non-akademik
4. Yth. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom selaku Plt Ketua Prodi Ilmu
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer
Indonesia Bandung juga selaku Ketua Sidang yang telah banyak
memberikan kontribusinya dalam penelitian ini.
5. Yth. Tine A. Wulandari, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang
dengan sabar dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan
bimbingan dan pengarahan sehingga peneliti bias menyelesaikan Skripsi
ini dengan baik.
6. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si selaku ketua sidang pada
sidang skripsi ini yang banyak memberi arahan kepada peneliti guna
mendapat hasil penelitian yang baik.
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7. Yth. Oki Achmad Ismail, M.I.Kom selaku Penelaah pada sidang skripsi
ini yang memberikan banyak arahan kepada peneliti guna mendapatkan
hasil penelitian yang baik.
8. Yth. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universtas Komputer Indonesia Bandung yang telah
memberikan ilmu, pelajaran, dan pengalaman kepada peneliti selama
perkuliahan.
9. Yth. Astri Ikawati A.Md. Kom dan Ratna Widiastuti A.Md selaku Staf
Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universtas Komputer Indonesia Bandung yang telah membantu
semua keperluan peneliti sebelum dan sesudah peneliti melakukan
penyusunan skripsi.
10. Sahabat, Keluarga, dan Pacar yang telah turut serta mendukung baik
secara moril maupun materil kepada peneliti dalam kelancaran menyusun
skripsi ini.
Serta peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah ikut serta dalam usaha menyempurnakan skripsi ini. Mudahmudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya. Semoga amal baik yang telah
dilakukan Bapak/Ibu/Sdr. mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Esa.
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