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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah dan 

karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) 

DALAM MENGELOLA EVENT HUT RI KE-72 TAHUN 2017 UNTUK 

MENINGKATKAN CORPORATE IMAGE”. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai 

persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Public 

Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana.  

 

Walaupun ada beberapa kendala, rintangan-rintangan yang dialami peneliti 

selama pembuatan, tetapi dengan tekad yang kuat, semangat yang tiada henti dan 

dukungan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat selasai. 

 

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah 

memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada: 

1. Dr. Elly Yuliawati, M.Si Selaku pembimbing dan ketua bidang studi 

Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana atas 

kebijaksanaan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr. Agustina Zubair, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana. 

3. Mama dan Bapak tercinta Endah Sismarwati dan Suprapto, SE atas segala 

perhatian, dukungan, nasihat serta doa yang tulus dan kebijaksanaan, yang 

telah berikan untukku. 
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4. Kakak-kakakku tersayang, Gammas Wara, Sugiatik, Ditta Pratiwi dan 

Sofyan Salaheudin atas dukungan, doa dan pengarahan yang telah 

diberikan, serta adikku tersayang Hardiyan Surya Dhinata. 

5. Sahabat karibku Delima Oktaviola yang telah mengingatkanku serta 

mengajariku dalam berbagai hal, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

6. Sahabatku Najwa Syarah dan Sarah Amelia yang turut membantu, 

menemaniku dan mengingatkan serta menyemangatiku dalam pengerjaan 

penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya.. 

7. Biro Humas Asuransi Jasindo Ibu Reni Rizal, Mba Aulia Handayani, Mba 

Edwina Harsono dan Mas Rizki Moenir yang telah bersedia menjadi 

subjek penelitian. 

8. Serta semua pihak yang membantu, namun tidak dapat peneliti sebutkan 

satu persatu 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih jauh dari sempurna, namun 

peneliti telah berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata peneliti berharap semoga peneliti ini dapat berguna dan bermanfaar 

bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.  

 

Jakarta, 10 Februari 2018 

 

Sinta Endarwati 
Peneliti 
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