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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa selalu diucapkan pada Allah Subhanallahu wa 

ta’ala karena berkat karunia-Nya, izin-Nya, serta kasih sayang-Nya penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul: 

“Komparatif Kompetensi Sosial dan Emosional Terhadap Keberhasilan 

Kinerja Pegawai Kelurahan Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Lengkong Kota 

Bandung” 

Tesis ini dibuat salah satunya untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 

Magister Manajemen di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. Tesis yang bertemakan manajemen sumber daya manusia ini 

dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi organisasi tempat penelitian 

mengenai komparatif kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki oleh pegawai 

laki-laki dan perempuan untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, oleh karena itu penulis 

sangat mengharapkan berbagai masukan berupa kritik maupun saran positif agar tesis 

ini bisa menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian di Indonesia khususnya 

bidang kajian Manajemen Sumber Daya Manusia. Penulis juga sangat berharap agar 

tesis ini bisa bermanfaat untuk berbagai pihak. 

Dalam penyusunan tesis ini, penulis tidak dapat berdiri sendiri serta tidak 

dapat menyelesaikan dengan baik tanpa kehadiran, dukungan, bantuan, dan dorongan 

dari berbagai pihak. Saya ucapkan terimakasih kepada: 
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1. Ayah saya Solehudin Suryatna Putra, Ibu saya Ratna Jayanti, dan kakak-kakak 

saya yang selalu mendoakan kesuksesan, kelancaran, dan kemudahan dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Mohd. Haizam Bin Mohd. Saudi selaku Direktur Program Pasca 

Sarjana Universitas Widyatama Bandung yang sudah memberikan dorongan dan 

semangat. 

3. Ibu Dr. Hj. Alfiana, M.M. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen 

Pasca Sarjana Universitas Widyatama atas dukungan, kerja sama, dan semua 

kemudahan yang diberikannya. 

4. Ibu Dr. Nina Nurani, S.H., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Deden 

Sutisna M. N., S.E., M.Si. selaku pembimbing II yang telah menyediakan 

waktunya untuk mendidik, membimbing, dan memberikan arahan serta dukungan 

hingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan baik. 

5. Seluruh dosen pengajar dan jajaran staff akademik Program Magister Manajemen 

Universitas Widyatama. 

6. Keponakan saya Zavier Messi yang selalu menghibur dan memberikan semangat 

luar biasa. 

7. Teman-teman MM Angkatan 63 yang melewati masa susah dan senang selama 

masa perkuliahan, khususnya Riska dan Cindy yang telah banyak membantu serta 

Teh Lenny dan Teh Lia yang selalu memberikan semangat moral. 
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8. Sahabat-sahabat saya, Amallya, Ratna, Dessy, Muallimah dan Deri yang selalu 

menghibur dan tempat stress release. 

9. Seluruh rekan kerja di Kelurahan Malabar atas doa dan pengertiannya dengan 

memberikan izin bimbingan di sela – sela kesibukan kerja. 

10. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan nasihat sehingga penulis 

bisa menyelesaikan tesis ini dengan lancar. 

 

 


