











 



















 
 





   

SURAT PERNYATAAN
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 Muhammad  Bayu Widagdo, S.Sos, M.I.Kom (....................................)



 Much Yulianto, S.Sos, M.Si (....................................)





  



 

 

 





 



 



 





           

  Nya sehingga tugas akhir yang berjudul “Strategi Humas Dinas



(Media Relations)” ini bisa terselesaikan. Tentu saja dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis
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Penelitian yang berjudul “strategi Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper Dalam
Menanggapi Isu Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau” ini berasal dari pemikiran
          



           
         
             
  
        



           
          
           



           
     
          
           

         








 

  

     

    



  
            



 

               
              



 



 





   

 Nya sehingga tugas akhir yang berjudul “

 ” ini bisa

           



        

            



           

          

    





           

    



 

 



 



 

         

           

           

 

           





  

            



 



            





 














 




 



 

 

  

 

 
  

   

   


 





 
  
   
 


  

 



 
 




