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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah, Puji syukur hanya kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang 

menciptakan segala daya dan upaya bagi penulis sehingga dapat menyusun dan 

menyelesaikan tesis ini. Semoga dengan adanya tesis yang berjudul “Pola 

Komunikasi Politik Kepala Desa Dalam Membangun Partisipatif Masyarakat” 

menjadi bahan yang dapat memberikan bagi semua kalangan akademisi dan 

masyarakat dan jalan mendapatkan ridho Allah SWT. Tesis ini penulis kemukakan 

dalam konteks komunikasi politik pengelolaan dana desa yang masih memiliki 

keterbatasan data, observasi, dan wawancara dilapangan. Kendati penulis telah 

berusaha secara maksimal, mencoba menyusun dengan seksama, serta membacanya 

berulang kali namun jelas tesis ini masih jauh dari sempurna, dan oleh karena itu 

sangat terbuka untuk adanya saran, kritik dan perbaikan dari para pembaca.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tesis ini atas campur tangan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena  itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya  kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara 

materil dan non materil: 

1. Pembimbing I dan juga dosen komunikasi politik saya Dr. Heri Budianto, M.si, 

terima kasih atas segala bimbingan, waktu dan masukannya selama membimbing 

saya. 
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2. Dosen penguji seminar proposal saya Dr. Heni Gusfa, M.Si, terima kasih atas 

segala masukan dan bimbingannya untuk perbaikan tesis saya. 

3. Dosen Penguji seminar hasil saya Dr. Nur Kholisoh, M.si terima kasih banyak 

atas segala bantuan, masukan untuk kesempurnaan hasil penelitian saya. 

4. Dosen Ketua Sidang tesis saya Dr. Ahmad Mulyana, M.Si terima kasih banyak 

atas segala masukannya untuk perbaikan tesis saya. 

5. Dosen penguji ahli tesis saya Dr. Suraya  atas segala masukan dan bimbingannya 

untuk perbaikan tesis saya. 

6. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan doa, cinta, dan kasi sayang yang 

selalu di berikan kepada saya. 

7. Adik-adik saya, Sahabat-sahabat, rekan-rekan dan orang-orang terdekat yang 

selalu saya cintai dan banggakan, terima kasih atas segala dukungan dan 

motivasinya yang diberikan kepada saya. 

8. Seluruh masyarakat desa tindoi timur atas semua bantuan dan kerja samanya 

untuk kelancaran penelitian saya. 

9.  Dan semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu  namun telah 

memberikan andil hingga tesis ini saya mampu selesaikan dengan tepat waktu.  
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