
 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Yesus Kristus Juru Selamat 

manusia atas rahmat, nikmat, dan karunia yang telah  dicurahkan. Karena atas 

izin-Nya penulis dapat meyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul 

“TINJAUAN MENGENAI PERENCANAAN KARIER INDIVIDU PADA 

PT. WIDJAYA LINTAS KOMINDO.” 

 Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa 

masih banyak terdapat kekurangan dan masih perlu penyempurnaan, untuk itu 

besar harapan penulis akan segala kritik, saran dan masukan dari para pembaca. 

 Mengingat bahwa pembuatan Laporan Tugas Akhir ini telah banyak 

dibantu oleh pihak, maka pada kesempatan ini penulis berkenan mengucapkan 

banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph. D. selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk 

memberikan saran dan masukan bimbingan selama penyusunan Laporan 

Tugas Akhir. 

2. Yth Ibu Prof. Hj. Koesbandijah A.K., MS., AK. Selaku ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

3. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 



 

 

 

 

4. Bapak H. Tendi Haruman, S.E., M.M., selaku ketua Program Studi 

Manajemen SI dan DIII Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

5. Ibu Janita S. Meliala. S.E., M.M. selaku Sekretaris Program Studi 

Manajemen Diploma III Jurusan Manajemen Fakultas  Bisnis dan 

manajemen Universitas Widyatama bandung. 

6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Widyatama  

Bandung khususnya Studi Manjemen Diploma III yang telah memberikan 

ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

7. Kedua Orang Tuaku yang saya sayangi ( akhirnya AMD juga tapi ga pke 

intel core2duo,haha…)  yang telah banyak memberikan dukungan berupa 

moral dan material selama penulis melakukan penyusunan Laporan Tugas 

Akhir. 

8. Kakak-kakakku dan sodaraku Yesissca (nie sis akhirnya apa yang lo 

pengen uda gw kabuli,hehee…). 

9. Sang kekasih (Yulie Salwa ga pke Fitriani,haha….^_^) yang saya sayangi 

dan cintai terima kasih banyak telah memberikan dukungan besar selama 

penulis melakukan Laporan Tugas Akhir ( ga ada kmu TA ga kelar….cape 

d,hehee...love u always^_^ ) serta memberi kesempatan tempat magang di 

PT. Wijaya Lintas Komindo. 

 

 

 



 

 

 

 

10. Ibu Anna Hasanah selaku General Manager PT. Wijaya Lintas Komindo 

yang telah memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian dan 

telah banyak membantu dalam memperoleh data-data untuk 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

11. Terima kasih sama temen-temenQu THE TITANS ( Rizki, Andika, Oni, 

Indra, tom-tom, n cimoet ) sukses terus Albumnya dan ciptakan karya-

karya yang tinggi untuk selalu terdepan. Dan juga untuk Salwa, ipei, edie 

dan anak2 Titanium, GBU 4ever guys n keep on the best ☺. 

12. Terima kasih semua anak-anak Widayatama khususnya siapa saja dan 

dimanapun kalian berada yang kenal sama penulis mau yang sekelas dan 

yang tidak ( ga ada lo pade ga rame..hikz…hikz…� ), yang pernah maen 

bareng, nongkrong bareng, maen biliar, jalan-jalan bareng.  Naning (nasi 

kuning manyooos naningnya…☺), tukang fotocopy yang kerjaannya 

fotocopy terus, sopir angkot ada 02-Aceh, caheum-ciroyom, caheum-

ledeng, 01-binong (nyodong mang….),  tukang ojek (simpang cikutra), 

mang gorengan cendana, mang jualan otak-otak, KOKEM (KotaKembang, 

jaya terus yee bajak DVDnya,haha..☺) kepada Pak kondektur Bus Damri, 

KCF, MCD, AW, TEXAZ, Nasi Kalong yang manyoos dan tempat 

makanan yang pernah penulis kunjungi dan untuk BLACKHOLE 

(waroengGAME khususnya anak-anak DOTA siap di bantai ma 

DEWA,hahaaa….☺).   

 

 



 

 

 

 

13. Anak-anak manajemen 2005 DIII, ada Ade, Angga Gunadi, Angga 

Supriatna, Agil, Andri L, Azri, Barkah Aji, Beni Ismail, Bobby, Bayu, 

Dicky Anwar, iLham, Jemmie, Fadli, Hakiki, Marvin, Pipit, Niko, Robi, 

Feggy, Alvian, Rian, Adi Laksono ( bagi anak cwo yang ingin new entry 

PROJECK datang aza ke email: Lanuzherculanus@yahoo.com  ingat ini 

bagi yang berminat aza,hahaa…. ☺), untuk cewenya ada Lira, Astri, 

Neneng, Ayu, Desi, Erni, Ani, Eriani, Ranie, Eci, Ica, Gita, oppie, Eva, 

Sandy, Erina, Alya, Iyus, Ika, Imel, Nurul ( minta maaf ya untuk all kalau 

ada salah yee mau disengaja or ngga…☺) dan semua teman yang belum 

disebut namanya dimanapun kalian berada silakan lapor dulu ke RT/RW 

yang terdekat yaa,hahaa……(just kidding…☺) GBU n always 4ever dan 

sukses selalu MANAJEMEN DIII 05 

Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan laporan Tugas Akhir ini 

bermanfaat bagi kita semua baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi, melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, serta membalas segala amal dan kebaikan kepada kita semua, AMIEN. 

Bandung, Maret 2009 
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