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KATA PENGANTAR

Untuk Tuhan yang begitu dekat, selalu ada dan panjang sabar. Untuk segala
penyertaanNya dalam setiap langkah hidup saya, untuk berkatNya yang
memampukan saya sampai bisa menyelesaikan studi ini. Untuk setiap pengharapan
yang Dia berikan, sehingga membuat segala sesuatunya menjadi mungkin terjadi.
Terima kasih teramat sangat untuk Tuhan, yang menghendaki saya menjadi orang
yang sungguh sangat diberkati dalam hidup ini. Semoga apa yang boleh saya terima
ini dapat memberikan manfaat juga bagi orang-orang yang ada disekitar saya.
Setiap proses yang terjadi, sehingga bisa mengantarkan saya pada hasil yang
baik ini, tentunya tidak semata-mata karena usaha yang saya lakukan. Dalam
prosesnya, saya menyadarai bahwa cukup sering saya mengeluh dan terpikir untuk
menyerah, namun saya sungguh sangat bersyukur kerena Tuhan menghendaki
mereka untuk hadir dalam setiap proses ini; untuk mendoakan, menguatkan,
mendukung, menghibur bahkan menginspirasi saya. Apa yang telah mereka
lakukan sungguh sangat membantu saya lebih berkembang, dan pada kesempatan
kali ini saya ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas peran yang
mereka mainkan dalam hidup saya.


Untuk Mama, Bapak dan Andre, terima kasih banyak untuk memberikan
kepercayaan dan ruang sehingga saya mampu sampai disini. Untuk setiap
doa yang tidak pernah lelah didaraskan, untuk semua dukungan, kerja keras,
usaha Mama dan Bapak selama ini, terima kasih banyak. Semoga berkat
kesehatan, keselamatan, kecukupan dan sukacita semakin tercurah untuk
Mama dan Bapak, orang tua terbaik dengan segala pembelajaran tentang
hidup yang mereka ajarkan. Harapan yang sama juga buat Andre dan
selamat mengisi hidup dengan hal-hal spektakular yang membawa berkat.



Untuk Bapak Dr. Drs. Adang Widjana, M.M. yang sudah dengan
membimbing selama proses penyelesaian tesis ini. Selanjutnya Dr. Yusuf
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Osman Raihin, M.M. dan Drs. A. Hadisoepadma, M.M. yang telah berkenan
menguji tesis ini dan memberikan masukan guna perbaikan tesis. Terima
kasih banyak, semoga Bapak-Bapak sekalian senantiasa diberikan berkat
kesehatan.


Untuk Bapak Asep Yana Mulyana, SH dan Ibu Yani, yang telah berkenan
memberikan izin sehingga saya dapat melakukan penelitian pada BATAN
Bandung. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi
BATAN kedepannya.



Untuk semua teman-teman menejemen angkatan 37 terima kasih untuk
kebersamaannya selama perkuliahan. Khususnya untuk Fitrah, Nunu, Mba
Vio, Mas Tito, Mba Esther, Mba Joice untuk setiap bantuan serta dukungan
sati sama lain. Karena dekatan bersama kalian, perkuliahan di S2 menjadi
sangat menyenangkan! Semoga hal baik dan kesuksesan selalu bersama
teman-teman.



Untuk Ci Senia dan Mba Dita, terima kasih banyak untuk informasiinformasi bermanfaat yang berkenan dibagikan kepada saya. Saya sungguh
sangat terbantu dengan setiap informasi yang diberikan.



Untuk semua warga Perpustakaan Unpar; Pak Budi, Mba Sisca, Mba Ine,
Mba Ratna, Chelsea, Mba Etik, Ibu Imma, Mba Ira, Devi, Fanny, Mba Din,
Mba Lidya, Pakde, Arman, David, Maya, Pak Toyo, Mba Lidya, Pak
Dadang, Pak Cecep, Indi, Mas Rahmat, Mas Barlian, Pak Marjoko, Pak
Tony, Pak Djaja, dan Mas Kirman. Terima kasih banyak untuk segala
sesuatunya, ingin membuat setiap ucapan buat masing-masing nama tapi
nanti malah bisa jadi satu tesis sendiri karena saking tebelnya. Tapi yang
pasti, saya bersyukur sekali dengan perjumpaan, kebersamaan dan
kerjasama yang saya dapat dari keluarga di Perpustakaan Unpar ini.
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Untuk temen-temen yang pernah magang di digital: Tegar, Ellena, Putri,
Vania, Axel, Dimas, Maudy, Irene, Ratih, Valen, Yohan, Kiki, Neta,
Prayogo, Bobby, Felix Berlian, Felix Haryanto, Daisy Theodora, Ko Arie,
David Hardja. Guys, kalian luar biasa! Terima kasih banyak untuk bantuan
dan kerjsama kalian selama magang di digital. Saya belajar banyaj dari
kalian. Semoga sukses selalu ya dimanapun kalian berada.



Untuk KMK Unpar pada zamannya; Ibu Heni, Emil, Juju, Kak Aty, Tinyos,
Anya, Dimas, Mitro, Cervi, Dika, Arnold. Terima kasih buat candaan dan
percakapan kita, walaupun hanya lewat group whatsapp, tapi masih terasa
kuat rasa persaudaraannya.



Untuk teman-teman di KTM Distrik 3 Bandung; Ko Bertho, Ci Enn-enn,
Ko Abe, Oom Budi, Ci Vania, Ko Niki, Jela, Jely, Elva. Jay. Anton, Alvin,
Mutia, Vinto, Ci Gladys, Ko Ronny. Terima kasih banyak untuk dukungan
doa, dan pelayanan bersamanya. Semoga dimanapun kita, selalu diberikan
kesempatan untuk pelayanan dan berbagi sukacita.



Untuk SWEK; Ipin, Ina, Upi, Ceka, Uty, Mace, semoga sehat terus buat
semuanya dan bahagia setiap saat ya.



Untuk sahabat dari SMP, Ira Fitria terima kasih untuk selalu mau
meminjamkan telinga dan selalu mendoakan yang terbaik buat saya.
Semoga semua hal baik juga selalu terjadi untuk Ceceu dan keluarga.



Untuk ryscawahyu, terima kasih banyak untuk selalu berusaha dan berserah.
Selamat sudah bisa sampai ditahap ini, dan selamat mempersiapkan diri
untuk menerima berkat lebih banyak lagi dari Tuhan dan berbagi dengan
sesama. I AM EXTREMELY BLESSED !
Bandung, Agustus 2018

Penulis
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