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PERNYATAAN

Saya, ( John Alan Ketaren, 041314353006-MM ) menyatakan batrwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan

hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan

hasil peniruan atau penjiplakan Qtlagiarism) dari karya orang lain. Tesis ini

belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas

Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam

daftar kepustakaan.

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pemyataan ini, maka

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai

dengan norrna dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, .3 l*Juli 201 5

( John Alan Ketaren)
041314353006
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Strategi TVRI Jatirn sebagai,Lembiaga Penyiaran Publik
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Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : John Alan Ketaren
NIM :041314353006-MM

TelahmelakukanperbaikanterhadapTesisyangbe}judul.'.
Strategi TVRI Jatim sebagai Lem,baga Penyiaran Pilblik seo-agaimaria disarankah
oleh tim penguji pada tanggal ,. , i
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Angg0ta,
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KATA PENGANTAR 

 

Pujian hormat dan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat dan 

pengasihan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul 

“STRATEGI TVRI JATIM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK”  

Tesis ini disusun atas dukungan dan kebaikan banyak pihak yang 

membimbing, mengarahkan dan membantu penulis. Oleh karena itu, dari lubuk 

hati, penulis  mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :    

1. Bapak Badri Sukoco, PhD selaku dosen pembimbing yang sejak awal 

pertemuan kuliah menjadi inspirasi bagi penulis untuk  menggali topik 

penelitian yang sesuai dengan kapasitas penulis dan membimbing penulis 

hingga akhir penulisan tesis ini. 

2. Bapak Sri Gunawan, DBA selaku direktur Program Studi Magister 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang dalam 

setiap kuliah simulasinya membuat penulis menyukai ilmu bisnis ekonomi 

sehingga menjadi motivasi penulis agar menyelesaikan kuliah tepat waktu. 

3. Manajemen TVRI Jatim dan TVRI Pusat bagian riset yang telah memberikan 

kesempatan dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini 

4. Bapak Hariono, Bapak  Hamzah  dan  rekanku Rifai Pamone yang 

memberikan waktu sangat banyak untuk berdiskusi  mengenai lembaga 

penyiaran publik 

5. Sahabat-sahabat MM 41 dan Bang Simon yang sangat tulus dalam 

memberikan pencerahan hingga terselesaikannya tesis ini. 
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6. Seluruh jajaran staf dan karyawan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Airlangga yang  telah memberikan bantuan dan 

dukungan kepada penulis 

7. Istri terkasih dan juga mentor dalam berpikir ilmiah, Irma dan anak kami 

Yohanes Paulus Ketaren yang telah memberikan support.    

8. Kedua orang tua penulis yang memberikan ide dan mendukung penulis untuk 

mengambil kuliah lagi. 

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak 

terdapat kekurangan didalam karya tulis ini, penulis mengharapkan saran serta 

masukannya sehingga kita dapat memberikan kontribusi nyata sebagai 

masyarakat dalam membangun lembaga penyiaran publik. Dari kita, oleh kita 

untuk keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia.  

 

 

 

 Surabaya, 31 Juli 2015 
 
 
 
 
 
 

( John Alan Ketaren ) 
041314353006 
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