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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang 

berjudul  ”Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 Dalam Bingkai Berita Media 

Online (Analisis Framing Pemberitaan BaliPost.com dan NusaBali.com 

tentang Isu Tolak Reklamasi Teluk Benoa pada Masa Kampanye)” tepat pada 

waktunya. 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan  untuk 

memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu 

Komunikasi di Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.  

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan 

terimakasih kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak 

langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. 

Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 

kepada Dosen Pembimbing, Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comm., Ph.D yang 

telah membimbing serta mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari 

awal hingga Tesis ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih 

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

Ilmu Komunikasi sekaligus ketua penguji pada sidang Tesis, Bapak Dr.(c) 

Juwono Tri Atmodjo, M.Si selaku penguji ahli pada sidang Tesis, Bapak Direktur 
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Pasca Sarjana, beserta segenap jajarannya yang telah berusaha menciptakan 

situasi kondusif di Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Demikian juga penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen 

dan staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, termasuk rekan-

rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada istri tercinta, Desy 

Coniarti, ibunda tercinta, Mamak Sudani, bapak tercinta, (alm) Pak Rantun, bapak 

dan ibu mertua, Pak Gejir dan Mak Wati, kakak, adik, ipar dan keponakan yang 

penulis banggakan. Karena dorongan semangat, kasih sayang dan doa-doanya 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Penulis berharap kiranya hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih 

terhadap kajian ilmu komunikasi dalam ruang lingkup komunikasi massa, 

khususnya media massa online. 
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