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7. Bpk. Aloysius Unditu yang senantiasi menjadi senior serta patner diskusi 

yang handal tentang perekonomian nasional. 
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kebersamaannya selama ini. 

10. Beserta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per 

satu. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis 

ini, mulai dai pola penulisan serta muatan isi. Oleh karena itu penulis 
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