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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 

rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan proposal 

“Program CSR Sebagai Komitmen PT Telkom Indonesia Dalam Meningkatkan 

Jumlah Enterpreneur Melalui Program Socio Digi Leaders 2016” ini sebatas 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga saya berterima kasih kepada : 
 

1. Bapak Enjang Rera Irawan S.Sos, M.Ikom selaku dosen pembimbing yang 

memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, dan motivasi kepada saya sehingga 

saya dapat menyelesaikan proposal ini, 

2. Ibu  Elly  Yuliawati  M.Si   selaku  Ketua  Bidang  Studi  Public  Relation 

Universitas Mercu Buana 

3. Bapak Ponco Budi Sulistyo M.Comn Ph.D selaku Kepala Program Study Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana 

4. Ibu Agustin Zubair M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Mercu Buana 

5. Bapak Yadi Aryadi selaku Komite Development Program CSR Socio Digit 

Leaders PT Telkom Indonesia 

6. Bapak Taufik Hendra Lukmana selaku Corporate Communication External PT 

Telkom Indonesia 

7. Seluruh karyawan dan divisi humas dari PT Telkom Indonesia yang telah 

meluangkan  waktunya  dalam  memberikan  data  dan  informasi  serta dalam 

pengumpulan data riset ini 

8. Para finalis “Socio Digi Leaders 2016” yang telah memberikan informasi dan 

pengalaman mengenai acara tersebut 

9. Orang tua dan kakak saya yang memberi dukungan, doa, dan semangat yang 

tiada henti mencurahkan rasa kepedulian dan perhatian yang lebih sehingga saya 

berhasil menyelesaikan penelitian ini, dan 

10. Seluruh teman-teman satu perjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

https://lib.mercubuana.ac.id/
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Saya sangat berharap proposal ini dapat berguna dalam rangka menambah 

wawasan serta pengetahuan kita mengenai strategi yang dilakukan public relation melalui 

program corporate responsibility. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam 

proposal ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. 

Untuk itu, saya berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan di masa yang 

akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna. 

 

Semoga proposal sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membaca, dan 

dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya 

mohon maaf jika apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga proposal ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Jakarta, 27 Agustus 2018 

 

 

Dera Fajrianti 

https://lib.mercubuana.ac.id/




