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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam Pencipta segala
kehidupan yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya Serta dengan atas KuasaNyaLah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Startegi
Humas PR INDONESIA melalui event PRIA 2020 Awards dalam
mengapresiasikan kinerja PR di Indonesia.” Salam dan Salawat atas junjungan
Nabi Besar Muhammad SAW , Sauri Teladan umat manusia hingga akhir zaman,
Nabi Terakhir, yang tiada lagi nabi setelahnya.
Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang membantu dalam
pelaksanaan dan pengerjaannya, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin
mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua peneliti, Hendra
samsuar dan Iis Mulyani., terimakasih atas doa, bantuan, dukungan serta kasih
sayang yang tiada ternilai yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga membuat
peneliti semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
Thanks for your motivation and attention until now. Dengan tidak
mengurangi rasa hormat serta tidak mengesampingkan peran dari masingmasing
pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor dan juga pendiri
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
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2. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Rismawaty, S.Sos. M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi.
4. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom., Selaku Sekretaris Program Studi
Ilmu Komunikasi
5. Adiyana Slamet, S.Ip., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi
yang telah banyak membimbing, memberikan masukan, arahan,
nasehat serta motivasi kepada penulis selama masa penulisan skripsi
6. Yth Serta bapak dan Ibu Dosen Ilmu komunikasi yang selalu
membimbing, mengarahkan dan memberikan nilai terbaik untuk
membantu menyelesaikan mata kuliah yang di berikan.
7. Yth Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang selalu
mengurus data-data penulis dan memberikan kemudahan dalam
menjalani perkuliahan.
8. Yth Mbak Lila Intana Selaku Manager Pengembangan Bisnis &
Komunikasi Korporat, serta seluruh staf dan karyawan PR
INDONESIA yang telah membantu dalam memberikan semua datadata yang diperlukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dan
membimbing penulis dalam melakukan penelitian dengan baik.
9. Yth Bapak Asmono Wikan Selaku CEO PR INDONESIA yang
telah

memberi

kesempatan
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untuk

meneliti

penelirian

di

Intansi/Perusahaan PR INDONESIA, dan yang telah membantu
dalam memberikan semua data – data yang di perlukan.
10. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung.
Penulis berharap semoga Allah SWT 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 dan kekhilafan.
Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini dan semoga dapat memberikan
manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca lain pada umumnya. Semoga
semua bantuan, budi baik, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada
peneliti akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.
Wassalammualaikum Wr.Wb.

Bandung, Agustus 2020
Peneliti

Doni Ibrahim Aji
NIM. 41816082
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