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UCAPAN TERIMA KASIH 

Bersykur dan berterimakasih adalah bagian dalam kehidupan manusia yang 

merupakan satu keharusan dalam hidup ini. Begitu pula saya sangat bersyukur 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyertai, memberkati setiap usaha 

kerja keras yang saya lakukan sehingga bias menyelesaikan tugas akhir kuliah/tesis 

ini di FISIP Universitas Airlangga. Studi penulisan membahas terkait Politik 

Pertambangan Studi tentang Peta Konflik Penambangan Pasir Besi di Desa Mamojiu 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halamahera Utara Propinsi Maliku Utara. 

Sekali lagi puji dan syukur hanya kepada Dia yang punya kuasa telah memberikan 

hikmat kebijaksanaan dan pengetahuan kepada penulis tanpa campur tangan Tuhan 

maka semuanya sia-sia belaka. Perjuangan pantang mundur tak kenal lelah menjadi 

makanan setiap saat. Sejak dari awal penentuan topik penelitian sampai pada tahap 

penyelesaian tesis ini, semuanya tidak terlepas dari peran orang-orang sekitar saya. 

Peran dalam bentuk memberi semangat, dorongan, motivasi, kerjasama, dukungan 

moral, akses informasi dukungan dana, saran serta kritik. Saya sangat mengakui 

keberadaan peran dari orang-orang di sekitar saya, maka tesis ini tidak akan selesai. 

Itu sebabnya, pada kesempatan ini saya ini menyampaikan ucapan terima kasih dari 

ketulusan hati saya yang mendalam kepada semua pihak yang turut serta membantu 

dalam penyelesaian tesis ini: 
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1. Kepada pembimbing I, Dr. Dwi Windyastuti Budi H. MA. Penulis tuturkan 

penghargaan, penghormatan serta ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya, oleh karena telah sabar membimbing, mengarahkan saya dalam 

penyelesaian tesis ini. Pada waktu sibuk pun Beliau bisa memberikan waktu 

untuk berkonsultasi. Dalam proses pembimbingan pun masih cukup muda 

memberikan arahan-arahan solusi perbaikan tesis ini untuk melengkapi data 

tesis. 

2. Penghargaan, penghormatan dan ucapan terima kasih, juga kepada 

pembiming II, Aribowo. Drs., MS. Walaupun penuh dengan kesibukannya 

yang padat, Beliau bisa menyempatkan waktu untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dengan baik demi penyelesaian tesis ini. 

3. Tak lupa juga ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya 

kepada ketua dan anggota tim penguji yaitu Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.Si 

dan Dr. Siti Amina, MA., yang telah turut mewarnai tulisan dengan kritik, 

saran dan pandangan-pandangan yang berbeda-beda namun bersifat 

konstruktif. 

4. Penghargaan patut saya berikan kepada Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.Si 

sebagai ketua program studi magister ilmu politik yang telah menjadi orang 

tua, memberikan nilai-nilai moral dengan baik, bapak adalah inspirasi saya 

dalam bersikap sebagai seorang pengajar dalam mendidik mahasiswa. 
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Terlalu banyak bantuan yang diberikan kepada saya baik secara akademik 

maupun moral, akan saya ingat kebaikan bapak kepada saya selamanya. 

5. Penulis ucapkan terim kasih kepada seluru struktur UNiversitas Airlangga, 

terutama staf pengaja S2 ilmu politik. Kepada Rektor UA Prof. Dr. H. 

Mohammad Nasih, MT., SE.,AK. Dekan Fakultas Fisip Univrsitas 

Airlangga Dr. I Basis Susilo, MA. Dan seluruh staf pengajar magiste (S2) 

Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Ramlan Surbakti, Drs, MA, Ph.D. 

Prof. Kacung Marijian, Drs, MA, Ph.D. Drs. Priyatmoko MA. Dr. Dwi 

Windyastuti Budi H. MA. Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.Si., Dr. Kris Nugroho. 

MA., Drs. Haryadi, MA., Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si, Dr. Siti Amina, 

MA., Drs. Sutrisno, MS., Aribowo. Drs., MS., serta seluruh staf 

Administrasi ilmu politik yang tidak bisa di sebut satu persatau, thanks so 

much for  mas Tino dan mba Hilda yang baik hati bisa melayani saya dalam 

pengurusan berbagai macam administrasi. 

6. Kepada seluruh teman – teman seperjuangan Program Pascasarjan Ilmu 

Politik. Kalian hadir sebagai saudara, sahabat, teman ngobrol di kala saya 

mencari hiburan karena kehabisan bahasa di dalam proses penulisan Tesis 

ini : Bpk. Alfret, Bpk Renal, Bpk. Erwin, Mba Filla, mas Anang, mas Satrio, 

Mba Ratna, mas Erwin dan teman2 yang tidak dapat di sebutk semuanya, 

salam hormat dan damai di hati selalu. 
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7. Penghargaan, Penghormatan dan ucapan terima kasih sangat tulus dengan 

penuh kesederhanaan dan kerendahan hati kepada istri dan anak tercinta, 

Jeni Cheryl Andalangi dan Bowens Prince Natalino Datty (Bowens). Ada 

Mama dan Papa tersayang, Mertua tersayang, Kaka Yul, KK Beni, Ponaan 

Jaka, Astrid, Ais, KK Mardan, KK Lexi, Adik Ermin, Enid an keluarga 

besar Datty – Andalangi yang telah mendukung dalam doa dan dana. 
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