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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada kehadirat Allah swt karena 

atas rahmat dan hidayah-nya, saya dapa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan 

baik, dimana di dalam penyusunan skripsi ini saya mengangkat judul : 

“STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT. PLN (PERSERO) UNTUK 

MENSOSIALISASIKAN PERUBAHAN TARIF DASAR LISTRIK 

(PERIODE JANUARI – MARET 2017)” 

Proposal skripsi ini disusun dengan maksud untuk memperoleh Gelar sarjana 

Strata 1 (S-1) program Studi Public Relations. 

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan 

ucapan terima kasih banyak kepada : 

1. Dr. Abdul Rahman HI, MM, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

jurusan Public Relations yang telah membantu dan memberikan arahan 

kepada saya dalam menyusun skripsi sehingga saya mengerti dengan jelas 

atas apa yang ingin saya tulis dalam skripsi saya. 

2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.si selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana . 

3. Ibu Elly Yuliawati, Dr.M.Si selaku kepala program studi Public Relations 

Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Novi Erlita S.sos,MAselaku dosen di mata kuliah Riset Public 

Relations yang telah membantu saya memberikan pencerahan mengenai 
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judul dari proposal skripsi saya, dan tidak terlepas dari struktur pembuatan 

dari proposal skripsi saya. 

5. Bapak Bambang Dwi selaku Kepala Satuan Komunikasi Korporat yang 

banyak memberikan informasi dan data terkait PT PLN (Persero). 

6. Bapak I Made Suprateka selaku Public Relations PT PLN (Persero) yang 

telah memberikan informasi data terkait PT PLN (Persero). 

7. Bapak Matroji dan ibu Dahlia selaku orang tua saya yang selalu 

memberikan motivasi ketika saya di dalam kondisi yang kurang baik atau 

down saat mengerjakan skripsi. Serta memudahkan saya dalam menjalani 

proses pembuatan skripsi. 

8. Yogo Pratomo yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam 

mengerjakan skripsi. 

9. Para teman- teman terdekat saya yaitu :  Hayu salika, Dea harum sari, 

Rahma chairunnisa , Saski Ruslan dan juga  teman – teman seangkatan 

2013 yang mensupport saya di dalam kondisi apapun. 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapatkan limpahan balasan 

dan keberkahan dari Allah swt. Saya menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan 

masih banyak kekurangan, karena ini semua disebabkan keterbatasan waktu, 

tenaga, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat 

membangun senantiasa saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

        Jakarta, 10 Juli 2018 

     

                      Penulis 
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