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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah.. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

cucuran ridho, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa dihadirkan 

kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga Beliau 

yang mulia, para Sahabat, Wali Allah dan Guru yang benar, serta seluruh pengikut 

Beliau hingga akhir jaman. Atas kesempatan yang telah diberikan akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : 

“PENGARUH KEPEMIMPINAN KARISMATIK DAN PEMBERDAYAAN 

TERHADAP KEPUASAN KERJA DENGAN VARIABEL RESPEK 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA SEPOLWAN LEMDIKLAT 

POLRI JAKARTA”  Keberhasilan penulis menyelesaikan tesis ini juga karena ada 

bantuan, motivasi, dukungan, serta doa yang tulus. Untuk itu saya ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. Dewi Susita, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah 

menyediakan waktu dan memberikan arahan serta masukan selama proses 

penyusunan hingga selesainya tesis ini. 

2. Dr.  Mardi, M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyediakan 

waktu dan memberikan arahan serta masukan selama proses penyusunan 

hingga selesainya tesis ini. 

3. Dr. Agung Wahyu Handaru, ST, MM selaku Kepala Program Pendidikan 

MM UNJ yang sudah memberikan masukan terkait penulisan tesis ini. 
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4. Seluruh Dosen Magister Manajemen dan segenap staf administrasi 

Universitas Negeri Jakarta Pakde Yusuf, Pak Tomo, dan Mba Atik yang telah 

banyak membantu penulisan selama perkuliahan hingga akhir sidang tesis. 

5. To my other half, Santi Febriyanti, you are my everything yang senantiasa ada 

dalam hati ini. My always Brotherhood Ma’roef count, One Kevin Afif 

Ma’roef, two Rifelly Rasyad Mumtaaz Ma’roef, three Fairuz Fariesky Ikhwan 

Ma’roef dan four Cryadzka Raksyaka Al Irsyad Ma’roef. 

6. Kedua orangtua saya, H. Tata Rusmawan dan Hj. A. Duryani, yang telah 

mengajarkan saya akan arti iman serta taqwa kepada Allah SWT.                    

Kedua Mertua saya Kolonel Purn. H. Karsono dan Ibu Hj. Ety Irawati,             

yang menjadi inspirator terbesar dalam menuliskan tesis ini. Terima kasih atas 

doa dan dukungannya yang tak pernah putus. Kakak-adikku, Alm. Agus 

Duden Kosasih, Tita Nurhayati, dan Dian Farida, atas semua dukungannya 

hingga saya bisa menjalankan banyak peran dalam kehidupan. 

7. Kasepolwan Lemdiklat Polri Kombes Pol. Dra. Henny JA. Posumah, MM     

yang telah mengizinkan saya menambah wawasan penguasaan keilmuan / 

pengetahuan di MM UNJ. 

8. Rekan kerja AKP. Denny Indriani dan AKP. Ina Taime beserta Staf Bagdiklat 

Sepolwan Lemdiklat Polri yang sudah memberikan supporting dalam proses 

penyusunan tesis ini. 
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9. Teman-teman Angkatan XI Executive dan Angkatan XII / XIII MM UNJ 

kelas reguler terutama Nur Hidayat Suroso, Muhammad Riva Aldrian dan 

Irna Lestari yang telah memberikan masukan serta pengalaman mengolah 

literasi statistik hingga menjadi karya akhir tesis ini. 

10. Last but not least, kepada seluruh teman setia yang mungkin namanya belum 

disebutkan, you are always acknowledged. 

Akhir kata, semoga tesis ini dapat disetujui dengan dapat dilanjutkan sebagai 

karya tesis demi memenuhi tugas akhir persyaratan Magister Manajemen. 

 

                      Jakarta,         Juli  2019 

 

                                                                                                       Dadan Rusdian 



 


	KATA PENGANTAR



