KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
atas segala karunia dan ridho-NYA,

Sehingga Penulis dapat menyelesaikan

penyusunan Tesis yang berjudul: “MITOS MILITERISME PADA BUSANA
KAMPANYE (Analisis Semiotika Roland Barthes Busana Kampanye Agus
Harimurti Yudhoyono– Sylviana Murni).
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Master Ilmu Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu
Komunikasi di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penelitian
ini mengkaji makna di balik warna, badge dan teks dalam busana kampanye AHY
– SYLVI yang bertema army look.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat
dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :
1. Dr. Achmad Jamil, M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunana Tesis ini dari
awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan
2. Dr. Henni Gusfa, M.Si selaku Penguji pada Seminar Proposal, Dan Dr,
Inge Hutagalung selaku ketua Penguji pada Sidang Akhir, yang telah
memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal dan seminar
hasil tesis.
3. Ketua program studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi Dr. Ahmad Mulyana
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4. Prof. Dr. Didik J. Rachbini sebagai Direktur Program Pascasarjana,
beserta segenap jajarannya yangn telah berupaya meningkatkan situasi
kondusif di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.
5. Ayahanda (Alm) Machali, Ibunda Jumaroh, kaka kaka saya Nurafikhoh,
SH. Kherurotun dan Ami Andri yanto atas segala dukungan dan doanya.
6. Istri saya Roza Eviana S.ST, atas segala motivasi, perhatian dan doa nya
serta kesabarannya. Dan anak saya Ananda tercinta Rafandra Zaldan
alfandi,yang lagi lucu lucunya, Sehat terus ya nak
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan batuan sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 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 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 kemajuan proses politik Indonesia.

Penulis

Riyan Hidayatulloh
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