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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

penulisan tesis ini. Kekuatan, tekad, dan semangat yang dianugerahkan-Nya memacu saya 

untuk mengerjakan karya ini. Meskipun masih terdapat kekurangan, saya menganggap tulisan 

ini sebagai kulminasi dari seluruh pergulatan saya selama mengenyang pendidikan di bangku 

kulia Program Magister Kebijakan Publik Universitas Esa Unggul. Dapat menyelesaikan 

tulisan ini berbentuk tesis dengan judul ANALISIS PENGENDAPAN ANGGARAN 

PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROPINSI DKI JAKARTA. Dalam 

dan melalui tulisan ini saya mencoba belajar bagaimana menemukan realitas sesungguhnya 

pengaruh dari kesejahteraan masyarakat.  

Keprihatinan saya terhadap peran hadirnya sebuah negara ditengah masyarakat 

melahirkan keinginan untuk belajar dan terus belajar, dan karena itu saya berharap agar orang 

lain pun turut menemukan carut-marutnya negara ini karena sistem adminstrasi Negara, 

sistem kebijakan publik kita. Memang tidak mudah untuk menghadirkan sebuah perubahan 

besar tanpa memulai dari hal-hal yang kecil. 

Ide tentang judul tesis ini serta merta menempatkan semua orang yang telah berperan 

besar dalam tulisan ini sebagai orang-orang yang diridhoi Allah SWT dalam sanctuary batin 

saya. Untuk itu terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ketua Program Studi 

MAP Bapak Dr. Tatag Wiranto, MURP. Bapak Dr. M.F. Arrozi Adhikara, SE., Ak., M.si, 

selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, Jakarta   

Para dosen Pembimbing Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul, 

Bapak Muhammad Cholifihani, MA, Ph.D, Bapak DR. Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE, 

M.Sc, MURP, Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc. Bapak-bapak telah bersedia 

membimbing saya memberikan segala sesuatu yang saya perlukan dalam rangka 

menyelesaikan karya ini.  

Selanjutnya, ucapan terima kasih sudah selayaknya saya ucapkan kepada para dosen 

yang tidak saya sebutkan-satu persatu. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak 

Amir Hamzah Pengamat Kebijakan Publik yang membantu saya untuk proses penelitian dari 
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satu instansi ke instansi yang lain, membuat saya mengetahui banyak tentang birokrasi ala 

Jakarta.  

Kepada istriku tercinta Josefina Ley Keraf yang selalu menemani saya dalam penulisan 

ini, saya ucapkan salam sayangku segalanya untukmu, kepada adik-adik saya Marlina, dan 

Tris terima kasih untuk semua waktu begadangnya selama dua minggu terakhir ini untuk 

membantu saya. Kepada Ibu Indri, dan Ibu Osi yang ikut menyumbangkan buah-buah 

pemikirannya, saya sampaikan  terima kasih. Kepada teman-teman MAP Angkatan ke-XX 

selamat bernostalgia. Demi semua itu, saya menyambut baik setiap kritik dan saran yang 

berguna bagi perbaikan karya tulis ini. Kembali ke ruang batin, kembali ke “kampung suci”, 

dan kemudian mencintai serta menghargai orang lain, itulah jawaban atas carut-marutnya 

wajah dunia menuju sebuah perubahan negara dan bangsa kita tercinta. 

 

      Jakarta, Maret 2018 

 

 

 

     Martinus Laba Uung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


