
vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah dan ucapan Syukur saya sampaikan atas kehendak-Nya 

saya bisa menyelesaikan tugas penulisan tesis ini. Keinginan untuk bisa menimba 

ilmu di bidang pekerjaan saya akhirnya tercapai. Selama dua tahun saya berkerja 

keras untuk bisa membagi tiga hal antara pekerjaan, pendidikan magister dan juka 

keluarga. Bukan persolakan mudah untuk bisa mengimbangi rekan-rekan yang 

juga menempuh pendidikan pasca sarjana khususnya prodi media dan komunikasi. 

Bukan perkara mudah pula saat harus menjalankan tanggung jawab dan 

profesionalisme ditempat saya bekerja, saat itu pula saya seharusnya hadir untuk 

menimba ilmu. Namun sekali lagi berkat Rahmat-Nya lah, saya bisa menapaki 

ujian tesis ini. 

Perjalanan saya di pasca sarja ini bukan hanya sekedar mendapatkan nilai 

ataupun tanda kelulusan. Lebih dari itu saya bisa mendapatkan manfaat dan 

membuka pikiran mengenai media yang selama ini hanya dipelajari secara 

otodidak. Besar harapan saya untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi 

bangs. Dengan ilmu jenjang strata dua ini, saya akan berusaha untuk bisa 

mewujudkan media yang lebih baik di Indonesia, khususnya Jawa Timur.  

Terima kasih sebesar-besarnya untuk putri saya tercinta yang saat ini 

berusia 9 tahun, Vania  Winola Febrianti. Dengan doa dan kekuatan putri saya 

inilah, akhirnya saya bisa menyelesaikan studi di universitas Airlangga.  Terima 

kasih pula untuk Orang Tua saya yang selalu mendokan kebaikan serta adik 

tercinta yang selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran baik akademis, 
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maupun non akademis. Terima kasih juga saya ucapkan untuk rekan-rekan pasca 

sarjana prodi media dan komunikasi angkatan 2013 yang selalu memberikan 

semangat serta masukan, agar penyelesaian studi saya lancar. Tanpa Ishadi S.K 

saya tidak akan tergerak untuk menempuh pendidikan strata dua, beliau 

memberikan jalan dan peluang untuk saya bisa terus maju. Terima kasih bapak 

Ishadi S.K tanpa beliau saya tidak akan berada di level ini, begtu pula Prof. 

Rachmah Ida yang membuka pintu dan kesempatan untuk saya bisa menempuh 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Terimakasi untuk Trans 7 dan Metro Tv sebagai perusahaan media yang 

memberikan saya kesempatan disela-sela pekerjaan untuk melaksanakan 

perkuliahan, dan memberikan izin saat saya harus menempuh ujian semester. 

Tesis ini hanya akan berupa lembaran kertas tanpa makna, jika tanpa bantuan 

Fahrul Muzaqi dan Hadi Prasetyo yang memberikan masukan untuk mengerjakan 

tesis ini. Dua dosen pembimbing saya Prof. Rachmah Ida dan bapak Priyatmoko, 

terima kasih dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada saya yang 

hanya sedikit memahami teori. Tanpa kedua pembimbing tesis ini hanya akan 

berupa cerita atau narasi dalam suatu berita tanpa dilandasi teori dan literatur 

akademis.  

Ketika manusia belajar hanya kan menambah ilmu di dalam pikiran, 

namun ketika manusia belajar memaknai maka akan bisa meberi untuk orang lain. 

Terima kasih untuk semua pihak dan rekan-rekan saya. Semoga saya bisa menjadi 

manusia yang berguna bagi masyarakat.  
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