KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Panyayang, Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta
salam juga kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.
Atas rahmat dan karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini di
susun dengan maksud untuk memenuhi salah stau syarat kelulusan Strata Dua (S2)
Program Pascasarjana persyaratan untuk memperoleh gelar Master Ilmu
Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi di Program
Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penelitian ini mengkaji tentang
bagaimana impression management gay pada pengguna aplikasi jejaring sosial
grindr.
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari
kesalahan dan kekeliruan, dan juga dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan
dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan
banyak terima kasih kepada :
1.

Prof. Dr. Ngadino Surip, selaku Rektor Universitas Mercu Buana.

2.

Prof. Dr.-Ing Mudrik Alaydrus, selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Mercu Buana.

3.

Dr. Ahmad Mulyana, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu
Komunikasi Pascasarjana Universitas Mercu Buana.

4.

Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa
bersabar dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti.
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5.

Dosen – dosen Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang telah
mencurahkan pengetahuan dan pengalaman semasa kuliah.

6.

Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda yang selalu
mendukung secara materil maupun moril kepada peneliti dan Alm.
Ibunda yang secara ikhlas selama hidupnya selalu memberikan doa,
cinta, kasih sayang yang tiada terukur serta motivasi untuk peneliti agar
bisa menuntaskan kuliah S2 ini semasa hidupnya.

7.

Teruntuk para sahabat dikampus Uchi, Sisil, dan Itta atas dukungan
semangat, menghibur serta menemani penletiti selama masa
perkuliahan hingga dalam penyusunan tesis.

8.

Teman – teman seperjuangan Magister Ilmu Komunikasi angkatan
2017 atas dukungan dan semangat, bantuan yang diberikan serta
bersyukur bisa mengenal dan memiliki teman sebaik kalian. Semoga
cepat lulus kita semua, Aamin YRA.

Peneliti menyadari proses penulisan tesis ini jauh dari sempurna. Untuk
itu peneliti berharap masukan dan kritikan yang membangun demi penyempurnaan
tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang
membutuhkan.
Jakarta, September 2019

Ahmad Yurja Fauzi
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