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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 

perkenan-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal tesis ini dengan judul : “Kontruksi  

Pesona Indonesia Di New Media Dalam Mempromosikan Pariwisata Indonesia (Analisis 

Framing Pada Web pesona.indonesia.travel Kementerian Pariwisata).” Dalam penelitian  

tesis ini memiliki maksud untuk mengetahui bagaimana kontruksi Pesona Indonesia pada new 

media dalam  mempromosikan pariwisata Indonesia melalui link berita atau pada rubrik berita di 

web situs pesona.indonesia.travel menggunakan analisis framing William A Gamson dan Andre 

Modigliani . Tesis yang disampaikan ini dalam bentuk penelitian guna untuk memenuhi salah 

satu syarat menyelesaikan program pascasarjana  Program Studi Magister Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercubuana Jakarta. 

Penyelesaian  tesis ini semoga tetap membawa manfaat kepada teman-teman mahasiswa 

pascasarjana UMB , juga kepada web Kementerian Pariwisata Indonesia, Pariwisata Indonesia 

dan dunia usaha pariwisata serta seluruh masyarakat. Meski  demikian, saya sangat menghargai 

proses yang  berlangsung sebelum, selama ataupun beberapa hari setelah tulisan ini disusun  dan 

diujikan.  

Selama proses pembuatan proposal ini, banyak pihak yang membantu mendorong dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

lib.mercubuana.ac.id/
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1. Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta beserta staf yang telah memberikan fasilitas 

kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana (S2) Magister 

Ilmu komunikasi. 

2. Direktur Program Pascasarjana beserta staf yang telah memberikan pelayanan dan 

pembinaan kepada penulis sejak dari awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan 

tesis ini. 

3.  Dr. Ahmad Mulyana M.Si Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang 

telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian 

penulisan tesis ini. 

4. Dr. Heri Budianto, M.Si  selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan 

dan bimbingan kepada penulis, dengan penuh kesabaran tanpa mengenal lelah serta 

mencurahkan pemikirannya untuk penulis dalam rangka menyelesaikan tesis ini. 

5.  Kedua Orangtua tercinta, Bapak  dan Ibu terimakasih atas didikan dan kasih sayang 

selama ini yang akan selalu saya  syukuri dan saya ambil hikmahnya. Terima kasih 

dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kekuatan Njenengan menghadapi masalah 

walau sampai titik nol menginspirasi saya untuk lebih kuat dan ihklas. 

6. Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan , terimakasih atas 

ketulusannya yakni Istri ku dan kedua belah malaikatku yang selalu mendampingi 

sepanjang waktu.   

7. Seluruh Informan penelitian saya, yang terhormat Bapak Titus Haridjati selaku Kabid 

Media Online  Kementerian Pariwisata atas waktu dan dukungannya. Mas Himawan  

selaku Travel Writer dan Travel Photographer yang membantu pelaksaan penelitian 

ini, terimakasih atas  wawancara dan data-datanya serta  dukungannya. 
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8. Kepada keluarga besar Kementerian Pariwisata Indonesia, terimakasih atas 

dukungannya. 

9. Seluruh Dosen MKOM UMB terhormat, terimakasih atas ilmu yang di berikan 

selama ini.  

10. Sahabat-sahabat tercinta, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Imu Komunikasi 

angkatan tahun 2014 yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis 

dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. 

11. Para Akademik kru, kru Perpustakaan, OB dan lainnya yang belum saya sebut. 

Terimakasih banyak atas segala dukungannya 

12. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung  dalam penyelesaian 

penulisan tesis ini. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang 

telah membantu sehingga selesainya penulisan tesis ini dengan balasan pahala yang berlipat 

ganda, amin. 

Jakarta     November 2017 

 Penulis 

 

      Firman Abu Nasir 

55213120039 
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