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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan
hidayah-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan penuh
keberkahan. Sebagai rasa syukur atas terselesainya penulisan tesis ini, segala
proses yang dialami selama menempuh studi program pasca sarjana maupun saat
penelitian tugas akhir akan dijadikan pelajaran konstruktif untuk
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai modal sosial dalam
mendedikasikan diri saya bagi kemaslahatan umat dan bangsa tercinta ini.
Proses penulis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai
pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini ijinkan saya berucap terima kasih
kepada:
1. Prof. Dr. M. Nasih, MT., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Drs. I Basis Susilo, MA sekalu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Dr. Dwi Windyastuti Budi H., Dra., MA.selaku dosen pembimbing 1 dan
selaku Wadek 1, yang telah memberikan masukan luar biasa, sehingga
penulisan penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Wisnu Pramutanto, Drs., M.Si., selaku dosen pembimbing 2 yang
melengkapi masukan-masukan guna perbaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Prasetyo, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu
Politik yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi untuk
kami dalam proses studi.
6. Seluruh dosen Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya untuk ditransformasikan
dalam kehidupan yang lebih beradab.
7. Kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan semangan, dukungan
moral maupun material untuk kelangsungan proses studi.
8. Kawan-kawan HMI Badko Jawa Timur, HMI Cabang Surabaya dan HMI
Komisariat Ushuluddin Korkom Sunan Ampel yang menjadi bagian hidup
saya selama di Surabaya, berkat mereka terus-menerus memberikan semangat
untuk segera lulus S2.
9. Teman-teman Magister Ilmu Politik yang setia memberikan informasi untuk
memudahkan proses kelulusan.
10. Kawan-kawan Sumenep yang membantu dalam proses pengumpulan data
hingga terpenuhinya data yang dibutuhkan.
11. Para informan yang mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai di
tengah-tengah kesibukan aktivitasnya sehari-hari.
12. Pihak akademik dan Departemen Ilmu politik yang setia memfasilitasi
kebutuhan-kebutuhan peneliti.
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13. Semua pihak yang membantu proses penyelesaian tesis ini maupun proses
studi program Magister Ilmu Politik ini, tanpa bantuan dari kalian, penulis
bukanlah siapa-siapa. Terima kasih, semoga Allah membalasnya.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini perlu perbaikan-perbaikan, oleh
karenanya penulis membuka diri untuk menerima masukan dan saran dari
berbagai pihak untuk kesempurnaan penelitian ini.
Surabaya, 22 Juni 2015
Peneliti,

Ratna Fawita
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