
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Rasa syukur 

yang tidak terhingga atas limpahan rezeki dan karunia-Nya, kepada peneliti sehingga dapat 

mempertanggungjawabkan penelitian ini. Atas izin-Nya pula peneliti bisa menyelesaikan 

pendidikan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas  Esa Unggul (UEU).  Shalawat  dan  salam 

peneliti kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa’atnya kepada peneliti 

dan kita semua. 

Penelitian ini merupakan kontribusi dan apresiasi peneliti kepada Asosiasi AMPHURI dan 

para partner kerja peneliti di bidang penyelenggaraan Umrah & Haji Khusus di Indonesia. Peneliti 

juga menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan maupun hasil dari karya ilmiah ini. Oleh 

karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun sehingga tesis ini dapat disempurnakan lebih lanjut. Semoga tesis ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkan.  

Tentu saja, penelitian ini tidak akan selesai jika tidak atas restu, doa dan bimbingan kedua 

orangtua Ibu Hj. Iim Masnawati dan Alm. H. Raden Udjang Asmawidjaya, seluruh keluarga besar 

serta pendamping hidup, Bapak. H. Anton Wahyu Hidayat beserta buah hati kami Diandra Lathifa 

Hidayat dan alm. Benjamin Akbar Hidayat yang telah memberikan motivasi serta bantuan kepada 

peneliti baik secara moril maupun materiil guna menunjang kelancaran proses penelitian hingga 

prosesi wisuda. Selain itu, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya 

kepada pihak – pihak yang dengan ketulusan, keikhlasan dan pengorbanan baik waktu, pikiran, 

dan tenaga guna membantu penulis dalam meyelesaikan tesis ini, yaitu: 

1. Dr. Halomoan Harahap, M.Si, selalu dosen pembimbing yang selalu memotivasi peneliti untuk 

menyelesaikan tesis ini. 

2. Drs. Erman Anom, MM, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Penguji Sidang 

yang telah banyak memberikan  pengetahuan dan pencerahan untuk menyempurnakan tesis 

ini. 

3. Drs. Najmuddin, M.Pd, Ph.D, selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi dan 

Penguji sidang yang telah membantu penulis dan memberi masukan supaya tesis ini semakin 

mendekati kesempurnaan. 



4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Magister Ilmu 

Komunikasi yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis 

menuntut ilmu hingga menyelesaikan tesis ini. 

5. Seluruh staff Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Magister Ilmu Komunikasi, 

Universitas Esa Unggul. 

6. Keluarga besar Asosiasi AMPHURI yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data. 

7. Seluruh Partner Kerja Peneliti di bidang penyelenggaraan Umrah dan Haji di Indonesia. 

8. Segenap civitas akademik yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian sampai dengan 

pelaksanaan sidang tesis. 

 

Peneliti juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang secara tidak  

sengaja  merasa  tersinggung  atas  perilaku  dan  sikap  peneliti  saat berada di lingkungan kampus 

maupun luar kampus. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 30 November 2021 

 

 

 

 

Rima Rachmaningsih, S.Sos. 

 

 

 


