KATA PENGANTAR
Assalamualaikum WR. WB.
Dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan segala puji dan syukur
kehadirat Allah SWT yang berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulisan tesis
ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis yang berjudul ”Metamorfosa Giring Nidji dari
Panggung Musik ke Panggung Politik” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu
persyaratan yang harus dilengkapi dalam memperoleh gelar Magister Ilmu
Komunikasi pada Pascasarjana Universitas Mercubuana. Penulis Menyadari bahwa
tiada sanggup daya dan upaya manusia tanpa ridho Allah SWT. Dengan ridho Allah
SWT peneliti dapat menyelesaikan tesis guna memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Srata 2 IImu Komunikasi, Universitas Mercubuana.
Dalam penyusunan tesis ini banyak sekali pihak yang memberikan bantuan
baik dari segi moral maupun material. Secara khusus peneliti ingin menyampaikan
ucapan terima kasih pertama-tama kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan
siapapun yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan, doa, kasih
sayang, dan penuh kesabaran kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan,
sehingga penulis mampu menorehkan sedikit catatan indah dalam hidup ini. Ucapan
terimakasih yang lainnya peneliti ingin sampaikan kepada:
1.! Kedua orang tua, Bapak Serma (Purn) Edy Canra dan Ibu Sitti Almiah, S.Pd
yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan dengan cinta dan kasih
sayang yang tak pernah henti kepada penulis.
2.! Istri tercinta Darini Sahara dan anak kembar saya Aerin dan Airen yang
menjadi pemicu semangat utama penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3.! Bapak Dr. Ahmad Jamil, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu
memotivasi yang pada akhirnya peneliti bisa menyelesaikan tesis ini.
4.! Bapak Dr. Ahmad Mulyana, M.Si selaku Dekan Pasca Sarjanan IImu
Komunikasi Mercubuana.
5.! Seluruh jajaran dosen Pasca Sarjana IImu Komunikasi Universitas
Mercubuana.
6.! Seluruh Staff akademik Pasca Sarjana IImu Komunikasi Universitas
Mercubuana yang telah membantu segala bentuk urusan administratif
penelitian ini.
7.! Narasumber yang sudah bersedia untuk diwawancarai penulis, Giring
Ganesha, Dadang, Dimas dan seluruh relawan Sobat Giring.
8.! Keluarga Penulis yang selalu memberikan dukungan dengan cinta dan kasih
sayang dari bapak mertua H. Dharsiy Akib, ibu mertua Fauziah Lina, kakakkakak Silsilah Folensino, Deva Indah, Tio Nugroho, Vodi. Adik-adik Sukma
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Fotilano, Ulfah Maogena, Diza, Letda (Inf) Fardana dan Dinar Salsabila.
Ponakan Alvaro dan Zayn.
9.! Paman-paman dan bibi-bibi yang sudah mendukung dan mendoakan, Bapak
Hastaman, Ibu Safau, Bapak Abu Umaya, Bapak Hamdi Jaya, Ibu Sitti
Halimah, Ibu Isra, Bapak H. Darwin dan seluruh keluarga yang tidak dapat
penulis sebutkan satu per satu.
10.!Teman-teman di Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UMB, khususnya kelas
Komunikasi Politik, Ardian, Ruslin, Ica, Susi, Venti, Cisil, Indah, Rita dan
lainnya.
11.!Teman-teman yang sudah memberi support kepada penulis, Bapak Djery
Lihawa, Ibu Nurahdiat dan The Ngehek Group khususnya Averos Lubis.
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata
peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, 22 April 2019

Fahmy Fotaleno
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