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KATA PENGANTAR 
 
 
 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir. 

 Penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan wujud dari teori yang diterima 

penulis dalam proses perkuliahan dan kerja praktik di lapangan yang penulis lakukan 

selama satu bulan. Adapun penulisan laporan ini dilaporkan untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan Diploma tiga pada Program Studi 

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

 Dalam penulisan ini penulis mengambil judul “TINJAUAN 

PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI TIDAK LANGSUNG PAD A 

PT. TELKOM DIVRE III BANDUNG”. 

 Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dihimpun dari berbagai masukan, arahan 

dari Dosen Pembimbing dan beberapa referensi lain yang berhubungan dengan 

penulisan Laporan Tugas Akhir dan penulis juga mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Mama dan Bapak tersayang yang telah memberikan dukungan dan dorongan 

baik secara moriil maupun materiil. 

2. Ibu Janita S. Meliala, S.E., M.M. selaku sekretaris Program Studi Manajemen 

Diploma III dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta 

pengarahan kepada penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir. 
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3. Bapak H. Tendi Haruman, S.E., M.M. selaku ketua Program Studi 

Manajemen S1 dan D III. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Surachman Sumawihardja, S.E. selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen. 

5. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A. selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen. 

6. Seluruh dosen dan staf Manajemen Universitas Widyatama khususnya 

Program Studi Manajemen Diploma III yang telah memberikan ilmu dan 

wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

7. Bapak Iwan, seluruh staf bagian SDM, Pimpinan dan seluruh staf karyawan 

PT. Telkom Divre III, yang telah memberikan bantuan serta informasi-

informasinya. 

8. Sahabat-sahabatku tercinta mba’wie, vta, uly, ema, nezty, ina makasih ya 

semangat dan doanya ! 

9. Teman-temanku tersayang dwi, sari, deti, yuli, silvy, yeti, sariningsih, mala, 

fitri pokoke  makasih doanya ya n’ misz u bgt…! 

10. Untuk semua teman Manajemen Diploma Tiga angkatan 2004, terutama yang 

belum lulus “cayoo….!”. 
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Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna namun penulis berusaha semaksimal 

mungkin untuk dapat memberikan manfaat yang positif bagi penulis sendiri 

khususnya dan bagi pembaca yang memerlukan pada umumnya. 

 

                                                                                         Bandung, November 2007   

 

                                                                                                        Penulis 

                                                                                                         


