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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan Tesis yang berjudul: “Iklim Komunikasi Organisasi Pasca Transisi 

Kepemilikan Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan (Studi 

Kasus di PT. Tirta Kencana Mas Periode 2017)”. 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Master Ilmu Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu 

Komunikasi di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penelitian 

ini mengkaji tentang bagaimana iklim komunikasi, gaya komunikasi 

kepemimpinan dan strategi komunikasi pada masa transisi kepemilikan di PT. 

Tirta Kencana Mas sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan 

retail furniture. 

Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusinya 

dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini 

peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Nur Kholisoh, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan selama penyusunan Tesis ini dari awal 

hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterimakasih kepada 

Ibu Dr. Henni Gusfa, M.Si selaku penguji pada Seminar Proposal, Bapak 
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Morissan, Ph.D selaku penguji pada Ujian Tesis, Dr. Ahmad Mulyana, 

M.Si Ketua Program Studi,  Prof. Dr. Didik J. Rachbini Direktur 

Program Pascasarjana beserta segenap jajarannya yang telah berupaya 

meningkatkan situasi kondusif di Program Pascasarjana Universitas 

Mercubuana Jakarta.  

2. Kepada kedua orangtua dan saudara-saudara peneliti, khususnya Imelda, 

Jack dan Yanti yang selalu memberikan semangat dan doa yang tidak 

pernah putus bagi peneliti hingga terselesaikannya Tesis ini. 

3. Kepada rekan-rekan di PT. Mahakarya Warisan Nusantara Bapak 

Widharmika, atasan yang menjadi inspirasi peneliti, Iryani, Charlie, 

Mira, sahabat dan partner kerja yang menjadi informan dalam penelitian 

ini.  

4. Serta sahabat peneliti Erdi dan Maima, Sonya, sahabat, rekan kerja 

seperjuangan dalam menyelesaikan tesis ini dan teman-teman kelas 

siang “The Tahu Bulat Squad” yang telah ikut membantu mendoakan 

dan menyemangati peneliti.  

Kiranya hasil penulisan ini dapat memberi sumbangsih dalam masalah 

pengembangan akademik di Indonesia. 
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