
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan 

judul “Pola Komunikasi Persuasif Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi DKI Jakarta dalam Kasus Pemindahan Warga 

Kampung Pulo ke Rusun”ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu 

Komunikasi (M. Ikom) dalam bidang Corporate Communication pada 

program studi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam 

menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan, masukan dan arahan dari 

berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih kepada  : 

1. Ibu DR. Agustina Zubair, M. Si atas bimbingan, arahan dan waktu yang 

telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen 

pembimbing dan perkuliahan. 

2. Bapak DR. Ahmad Mulyana, M. Si yang telah memberikan masukan dan 

saran pada saat perkuliahan, seminar proposal dan seminar hasil tesis. 

3. Bapak DR. Afdal Makkuraga Putra, M. Si yang telah memberikan saran 

dan masukan pada saat perkuliahan 

4. Bapak DR. A. Rahman H I, M. Si yang telah memberikan saran dan 

masukan pada saat proses proposal tesis. 

5. Seluruh Dosen program Pascasarjana Ilmu Komunikasi yang telah 
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memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Komunikasi. 

6. Rekan rekan mahasiswa S- 2 Ilmu Komunikasi angkatan 2016 - 2017   

7. Teman teman baik penulis : Scorpisa Lucky Jakapriadi, Zakiah, Fery 

Hilmansyah, Susana, M. Tegar Pamula, Anggi Perdana Putri, Denny 

Ardika dan Endah Mei Munawaroh dan Mad Yoman. 

8. Keluarga penulis, terutama Isteri dan anak yang telah sabar dan selalu 

mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan. 

9. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang 

ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan 

perlu pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna 

serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya 

ilmiah di masa yang akan datang.  

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi 

kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

ilmu komunikasi kedepannya.  
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