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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya 

sehingga saya dapat menyelesaikan penuliisan tesis ini. Tesis ini bukanlah akhir 

dari segala proses pembelajaran saya, namun merupakan proses pembelajaran 

selanjutnya agar lebih bijak dalam menyikapi dan bertindak dalam kehidupan. 

Sebagai rasa syukur saya, semua pengalaman selama penulisan tesis ini akan saya 

jadikan sebagai refleksi atas diri saya untuk dapat di implementasikan sehingga 

dapat bermanfaat khususnya dalam organisasi tempat saya bekerja. Dengan 

selesainya penulisan tesis ini, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan : 

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-

tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Musta’in Mashud, Drs., M.Si., 

sebagai Pembimbing Ketua yang dengan penuh perhatian telah banyak 

memberikan dorongan, bimbingan, dan telah banyak memberikan pengetahuan 

baru bagi saya selama masa penulisan tesis ini hingga penulisan tesis ini selesai. 

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

saya ucapkan kepada Ibu Prof. Rachmah Ida, Dra., M.Comms., Ph.D, sebagai 

pembimbing yang selama ini telah banyak memberikan dukungan dan semangat 

yang tak terhingga, yang penuh dengan kesabaran telah memberikan banyak ilmu 

dan selalu bersedia memberikan bimbingan di tengah kesibukan beliau. 
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Rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah 

memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menimba ilmu dan telah 

memberikan dukungan finansial hingga studi ini terselesaikan. 

Terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

yang telah memberikan dukungan untuk melanjutkan studi sehingga diberikan SK 

Tugas Belajar hingga selesai. 

Dengan selesainya penulisan tesis ini, saya mengucapkan terima kasih 

kepada Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya untuk 

mengikuti proses belajar dan menyelesaikan Program Magister Program Studi 

Media dan Komunikasi di Universitas Airlangga. 

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku yang 

selama ini telah banyak memberikan motivasi, bantuan, dan doa yang tulus 

selama saya melanjutkan studi di Pasca Sarjana Universitas Airlangga hingga 

selesainya penulisan tesis ini. 
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Dan tak lupa rasa terima kasih saya kepada semua teman-teman S2 

Media dan Komunikasi angkatan 2013, yang selama ini saling memberikan 

dukungan dan motivasi selama perkuliahan hingga penulisan tesis selesai. 

 

        Surabaya,      Juni 2015 

 

Nurhayati Modjo Usman 
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