KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah
memberikan kasih setia dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan
tugas akhir ini yang berjudul : “ Peranan Promosi Jabatan Pada PT. Siemens Indonesia,
Jakarta “.
Adapun laporan tugas akhir ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus
ditempuh penulis untuk menempuh ujian Diploma III Program Studi Manajemen
Fakultas Bisnis dan Manajamen Universitas Widyatama Bandung.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir tidak lepas dari
kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan,
dan pengalaman penulis. Namun terlepas dari semua itu, penulis telah berusaha
semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Oleh karena itu, penulis akan
menerima dengan senang hati segala saran dan kritik demi penyempurnaan laporan tugas
akhir ini.
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan rasa hormat
dan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang tercinta
Ayahanda Robinson. Simamora dan Ibunda Doveria. Tobing yang telah mengasuh,
membesarkan dan membimbing penulis dengan penuh rasa kasih sayang, pengorbanan
dan iringan doa restu. Kasih setia dan cinta tulusku Hapsa Deigratianasari (TIA) serta
adik-adikku tersayang : Bunga dan Dede yang tak henti-hentinya memberikan dorongan
doa dan semangat setiap saat kepada penulis.

Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu serta memberikan bantuan, saran, dan pengarahan kepada penulis
sehingga selesainya laporan tugas akhir ini.
Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Surachman, S., S.E., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Widyatama Bandung
2. Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M., Selaku Ketua Program DIII Fakultas Bisnis dan
Manajemen Universitas Widyatama Bandung
3. Manajer Personalia PT. Siemens Indonesia, Jakarta Bapak Sugeng Haryadi
4. Seluruh staf dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga
bagi penulis selama menuntut ilmu di Universitas Widyatama Bandung
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
Semoga Tuhan Yesus Kristus memberi balas atas budi kita semua dan senantiasa
melimpahkan kasih dan karunia-Nya.

Bandung, Juli 2006

Erianto Poltak. S

Ajar ku ‘ tuk lebih lagi mengasihiMu
Bawa ku mengerti isi hariMu
Baharuilah batinku dengan kuasa rohMu
Inilah segenap hidupku, kuberikan padaMu

Selama hidup ku kurindu menyatakan kemurahan
Mu yang telah Kau perbuat di hidup ku
Sebab Kau terlebih rindu ‘ tuk pulihkan ku
Bawaku menjadi kesayangan Mu

Kupersembahkan tugas akhir ini
bagi keluargaku terkasih

