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Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala Rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat 

menuelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul : Kohesivitas Komunitas Berbagi 

Hidup (Studi Etnografi pada Komunitas Berbagi Hidup). 

Thesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh 

gelar Master Ilmu Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi di 

Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penelitian ini mengkaji 

tentang kohesivitas dalam sebuah kelompok sosial yang melakukan tindak sosial 

mulia terhadap isu HIV AIDS dan Orang dengan HIV AIDS (ODHA). Sebuah 

kelompok yang memiliki tanggung jawab pribadi untuk memperhatikan 

bagaimana membantu pemerintah dan masyarakat menyebarkan informasi 

mengenai HIV AIDS dan membagikan pengalaman hidup yang dialami para 

ODHA menghadapi stigma dan diskriminasi di lingkungannya baik lingkungan 

keluarga terdekat maupun lingkungan masyarakat sekitar, studi etnografi 

komunikasi yang dilakukan peneliti untuk beperan aktif dalam aktivitas dan 

kegiatan Komunitas Berbagi Hidup untuk melihat bagaimana kelompok ini tetap 

kohesif dan saling memperhatikan satu sama lain antara mereka yang bukan 

ODHA dan ODHA. 

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Leila Mona Ganiem, M.Si sebagai dosen pembimbing yang 

telah memberikan kebebasan bagi penulis untuk meneliti sesuai yang 

peneliti kuasai dengan membimbing dan mengarahkan serta memberi 

semangat yang tak pernah berhenti kepada peneliti sepanjang 

penulisan Tesis ini dari awal hingga akhirnya Tesis ini dapat 

diselesaikan. 
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2. Ibu Dr. Nur Kholisoh., M.Si selaku dosen penguji pada Seminar 

Proposal yang telah meluangkan waktu untuk menguji proposal tesis 

ini 

3. Ibu Dr. Agustina Zubair., M.Si selaku dosen penguji yang telah 

menyediakan waktu untuk menguji Tesis ini. 

4. Bpk. Dr. Abdul Rahman HI, MM, M.Si selaku ketua ujian sidang tesis 

sekaligus dosen mata kuliah tesis yang telah memberikan arahan juga 

selama proses mata kuliah tesis berlangsung. 

5. Direktur Program Pascasarjana, beserta segenap jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif di Program Pascasarjana 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

6. Suamiku Bang Frangky yang selalu memberikan aku semangat untuk 

menjadi lebih baik dengan belajar dan mengejar apa yang aku impikan. 

7. Anak-anakku Divo, Elnathan dan yang akan lahir nanti yang selalu 

menjadi penyemangatku untuk terus meningkatkan dan 

mengembangkan diri supaya kelak mama memberikan contoh terbaik 

kalau belajar it uterus menerus harus dilakukan sampai kita mati. 

8. Komunitas Berbagi Hidup yang dengan tangan terbuka rela menjadi 

obyek penelitian ini dan menyediakan waktunya untuk memberikan 

yang terbaik menceritakan pengalamannya selama berada dalam 

komunitas ini.  

9. Abdiel dan Nosen yang selalu siap sedia ketika dibutuhkan dan selalu 

menjadi panutan bahwa tidak semua anak millenials hedonis. 

10. Teman-teman terbaik Executive Assistants Board of Directors PT. 

Plaza Indonesia Realty Tbk. yang selalu menyemangati tanpa henti 

supaya studi ini cepat selesai. Kalian kolega terbaik yang pernah aku 

miliki sepanjang karirku. 

11. 4everyoung Genk, yang selalu menyemangati dan mengerti akan 

keterbatasan waktu yang kupunya untuk setiap pertemuan kita 

12. Jeung Inad, Cak Musti, Dek Hamka, Ade Farida atas kesabarannya 

memberikan motivasi untuk selalu semangat menyelesaikan tesis ini. 
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13. Keluarga besar Opung Catering, Mama, kakak dan para pariban yang 

selalu pengertian ketika aku tidak bisa menghadiri acara keluarga 

karena harus kuliah dan harus bimbingan. 

14. Teman-teman koor Natania HKBP Setia Mekar yang selalu 

mendoakan agar aku dapat segera menyelesaikan studi ini dengan 

lancar. 

15. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Ahmad 

Maulana, M.Si 

16. Seluruh dosen dan staf administrasi Prodi Magister Ilmu Komunikasi, 

termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan 

bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Kesempurnaan hanya milik Tuhan, penulis menyadari bahwa dalam tesis 

ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran 

yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga 

tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak. 
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