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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Tesis ini dapat saya selesaikan 

dengan baik. Tesis ini dapat terselesaikan tentunya karena adanya peran serta 

berbagai pihak, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Ibu Prof. Rahmah Ida, Dra. M.Comm,. Ph.D, selaku Ketua Program Studi 

Media dan Komunikasi Universitas Airangga Surabaya dan sekaligus 

sebagai Pembimbing Ketua yang telah banyak sekali membantu, 

memberikan masukan, membagi ilmu sepanjang masa penulisan Tesis dan 

juga masa kuliah. 

2. Bapak Dede Oetomo, Ph.D, pembimbing yang juga telah memberikan 

banyak saran, masukan, waktu diskusi untuk membagi wawasan yang 

sangat luas dan sangat bermanfaat selama penulisan Tesis 

3. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Magister Media dan Komunikasi 

Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak membagi ilmu dan 

pengalaman khususnya Bapak Ibu Dosen studi Media 

4. Seluruh Staf Perpustakaan dan Staf Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya khususnya Mas Tino yang 

banyak sekali membantu sepanjang masa penulisan tesis dan masa 

perkuliahan. 

5. Terima Kasih tak terhingga juga kepada kedua orang tua saya H. Didik 

Trisula Soepodo, SH dan Hj. Rina Maharani Moestikawati, DCN., MM., 

RD. atas semua doa, semua dukungan yang tidak pernah putus selama 23 
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tahun hidup saya, terima kasih karena tidak pernah lelah mendengar keluh 

kesah dan selalu ada untuk membesarkan hati saya serta percaya semua 

akan indah pada waktunya. 

6. Untuk kakakku Arindi Ayudia Darmayanti, SH. M.Kn, atas dukungannya, 

dan untuk selalu menjadi satu-satunya kakakku yang galak, namun selalu 

dirindukan. 

7. Untuk Yangkung dan Om Anang sekeluarga yang selalu menjadi rumah 

kedua. 

8. Sahabatku Dyestari Dyanutami, S.Sn., M.Med.Kom dan Dwinita 

Saraswati, S.Hum., M.Med.Kom terima kasih atas semua pengalaman 

hidup, celoteh, tawa, jajanan, jalan-jalan dan kebahagiaan-kebahagiaan 

kecil yang istimewa. 

9. Untuk dr. Anissa Fitriani dan dr. Tine Gantini, terima kasih dukungannya, 

dan telah menjadi teman baik sekaligus housemate yang luar biasa. 

10. Terakhir untuk teman-teman media dan komunikasi khususnya teman-

teman media, atas perjuangan dan kebersamaannya yang sangat berkesan.  

 

Surabaya, 25 Juni 2015  

 

Fitria Maulita 
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