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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, atas berkat dan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul 

“Komunikasi Politik Sukarno (Studi Hermeneutika Gadamer pada Tulisan 

Sukarno tentang Islam dan Marxisme dalam artikel Nasionalisme, 

Islamisme, dan Marxisme)”. 

 Dalam proses penyusunan Tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan, 

bimbingan, saran, nasehat, tenaga serta sumbangan pikiran dan dukungan moril 

dan spiritual dari berbagai pihak dan untuk itu pada kesempatan ini 

perkenankanlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya 

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan dan penyusunan tesis ini dari 

awal hingga akhir, yaitu kepada : 

1. Bapak Dr. Ahmad Mulyana, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister 

Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan selaku Dosen 

Pembimbing beserta Staf yang telah memberikan bimbingan, arahan, 

motivasi kepada penulis. 

2. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di jurusan Komunikasi Politik yang 

selama ini telah mengajarkan ilmu komunikasi politik. 

3. Kedua orangtua (Mamah Ani Kusmiati dan Alm. Hendi Suhaendi) yang 

telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang dan perhatian 

serta mendidik dengan baik dengan tenaga mereka, serta seluruh keluarga 

juga yang telah memberikan dukungan moral, spiritual dan materil kepada 

penulis selama penulis menyusun tesis.  
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4. Teman-teman di kelas komunikasi Politik yaitu Aji, Aqnes, Edik, Arif, 

Roni Ruslan, Lolita, Maul, Yudha, Sofyan, dan lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu disini. 

5. Teman-teman di kelas corporate communication, Dewi Laela, Fauzia Sita 

Nova, Roni Yusman, Anggit, Papi Chan, Fuad Abdul, Mami Evie, Fina, 

Alvina, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini. 

6. Para sahabat sejati, Rian, Rivan, Iki, Aceng, Azam, Gogon.  

7. Rekan-rekan kantor Prames, Melati, Lambang, Widi, Fuad, Rezka, 

Candra, Asep, Rio, Alif, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu disini. 

8. Semua teman-teman dimanapun berada, kalian sangat berjasa. 

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata 

sempurna, karena keterbatasam yang ada seperti keterbatasan data, waktu, biaya.  

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan guna 

menyempurnakan penelitian.  Peneliti juga berharap semoga tesis ini dapat 

berguna bagi semua orang dan penelitian selanjutnya.   
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