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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya, 

sehingga dapat diselesaikannya proposal tesis yang berjudul “Analisis Semiotika 

Barthes Pada Komik “Kostum Komik” Di Instagram Sebagai Media Kritik Sosial”. 

Proposal ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan 

studi di Program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana 

Dalam penyelesaian proposal tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya 

kepada:  

1. Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi: Dr. Nur Kholisoh, M.Si yang sudah 

memberikan banyak waktu dan kesempatan kepada penulis untuk tetap 

dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 

2. Dr. Inge Hutagalung, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

membantu penulisan dalam memberikan ide, saran dan kritikannya 

3. Segenap jajaran dosen Program Pascasarjana Universitas Mercubuana, 

khususnya Program Magister Ilmu Komunikasi yang telah memberikan 

banyak bantuan dalam mentransfer ilmu kepada penulis 

4. Segenap karyawan Program Pascasarjana Universitas Mercubuana, 

khususnya Program Magister Ilmu Komunikasi yang telah memberikan 

fasilitas yang sangat memadai, sehingga penulis dapat dengan nyaman 

menjalankan studi di Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas 

Mercubuana 

5. Keluarga Tercinta: Marjuki M.Pd (Ayah), Subarwati Bariyem (Ibu), Ririn 

Aprilia Mardiani (Adik), dan Tri Lianti Lestari (pasangan), yang telah 

menjadi sumber energi yang mampu memberikan motivasi dan semangat 

bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



viii 
 

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta.  

6. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Andika Alivano (Bos), 

dan Lini Antinia Dewi (Ibu Bos), yang sudah mempersilahkan saya untuk 

berkuliah sambil bekerja. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu memberikan dukungan pada penulis baik secara langsung 

ataupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwasannya penulisan tesis ini masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh karena itu adanya kritik dan saran dari semua pihak yang 

bersifat membangun dan memberikan manfaat bagi penulisan tesis ini sehingga 

menjadi lebih baik sangatlah penulis harapkan. 

Akhir kata, dengan segala rasa syukur yang dalam penulis persembahkan tesis 

ini dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, semoga tesis ini dapat diterima 

dan memberikan manfaat sebagai salah satu bahan rujukan dalam pembuatan tesis-tesis 

lanjutan sejenis yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

      Jakarta, 6 Oktober 2018 

      Penulis 

 

 

 

 

 

      Imam Riki Juliyanto 
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