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KATA PENGANTAR 

 
Peneliti mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah memberikan rahmat-Nya berupa petunjuk dan kesehatan, sehingga skripsi ini 

mampu terselesaikan dengan baik. Pada skripsi ini, peneliti mengangkat judul 

penelitian Peran Produser, Kreatif, dan Media Dalam Produksi Iklan Layanan 

Masyarakat “Tempat Duduk Ini Miliknya” (Konten Instagram Untuk Sosialisasi 

Tempat Duduk Prioritas KRL Commuter Line). 

Dewasa ini, Praktisi Public Relations bukan hanya berperan untuk 

mengelola goodwill, melainkan juga sebagai brand builder. Peran ini perlu 

dilakukan untuk menghadapi kondisi publik yang semakin memiliki kendali atas 

keberadaan serta perkembangan sebuah brand dan perusahaan. Public Relations 

harus bersikap proaktif untuk membangun komunikasi secara berkelanjutan dengan 

khalayak. Hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan yang terjadi sekaligus 

menciptakan topik pembicaraan yang positif tentang perusahaan di masyarakat. 

Oleh karena itu, Public Relations dapat mengembangkan strategi komunikasi yang 

tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan persuasif, dan salah satu 

medianya adalah iklan layanan masyarakat.  

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Komunikasi Bidang Studi 

Public Relations. Selain itu, skripsi ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

dan referensi bagi para peneliti lainnya. 

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut 

membantu penyelesaian proposal ini, antara lain: 

https://lib.mercubuana.ac.id/
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1. Bapak Radityo Muhammad, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I; 

2. Bapak Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, M.Med.Kom., selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi II; 

3. Seluruh Dosen Program Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Studi 

Public Relations yang telah mengajar dan membantu dalam berdiskusi; 

4. Divisi Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia, mencakup 

Ibu Nuke Irawaty, selaku Senior Supervisor, Bapak Rizki Nugraha Ramadhan, 

selaku Junior Supervisor, dan Ibu Anabella Prastica yang telah memberikan 

kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi aplikatif ini; 

5. Orang tua peneliti, yaitu Ibu Estefina Umboh, dan kedua kakak peneliti; 

6. Rekan satu tim penelitian, yaitu Triana Ayu Susanti; 

7. Sahabat berdiskusi peneliti, yaitu Dian Lestari dan Ivana Christiana; 

8. teman-teman seperjuangan S1 Public Relations, dan 

9. pihak lain yang tidak dapat disebutkan. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini sarat akan kekurangan dan masih jauh 

dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya 

atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Seluruh kritik dan saran yang 

membangun, peneliti menerima dengan tangan terbuka. Akhir kata, kami 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca. Semoga para pembaca dapat 

memetik manfaat dari proposal ini. 

 

Jakarta, 12 Juli 2018 

Jaya Sakti Hamonangan Panggabean 
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