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KATA PENGANTAR

Mengawali kata pengantar ini tiada kata yang pantas untuk diucapkan dan tiada kalimat yang layak untuk dikemukakan selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena atas Rahmat dan Perkenan-Nya proses penulisan buku ini dapat diselesaikan.
Buku ini lahir dari sebuah keinginan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran akademis berkaitan dengan kajian ilmu administrasi yang hingga saat ini semakin mengalami perkembangan sangat pesat serta perlunya perubahan yang menyertai perkembangan ilmu administrasi, tampaknya tidak bisa dihindari sehingga telaah kritis terhadap berbagai perkembangan tersebut, semakin urgen untuk dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, buku ini mencoba untuk memberikan kontribusi yang secara komprehensip memuat kajian yang terkait dengan efisiensi, kebijakan publik, pelayanan publik, demokrasi dan pembangunan.
Buku ini tidak mungkin dapat diselesaikan secara baik, tanpa bantuan berbagai pihak, yang telah membantu dalam mengedit dan memberikan masukan yang cukup substansial guna menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga segala amal baik yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.
Ungkapan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis layak sampaikan kepada Rektor Universitas Pasundan Prof. Dr. H. Didi Turmudzi, M.Si., Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. Ir.H. Iman Sudirman, DEA., Ketua Program Magister dan Doktor Ilmu Administrasi Publik Prof. Dr. H. Benyamin Harits, MS., Sekretaris Program Magister Ilmu Administrasi Prof. Dr. H. Soleh Suryadi, M.Si., tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, MS., Prof. Dr. H. Bambang Heru P.,MS., Dr. H. Thomas Bustomi,Drs. ,M.Si., dan Dr. H. Uyat Suyatna, M.Si. yang telah memberikan saran dan kritik terhadap naskah buku ini. Selain itu, ucapan terima kasih layak penulis haturkan pula kepada, tim editor Dra. Lia Muliawaty, M.Si., Iwan Satibi, S.Sos.,M.Si., dan Asep Candra, SE. yang mendukung gagasan ini secara aktif sejak awal.
Atas segala kebaikan hati dan kontribusi mereka dalam penulisan buku, penulis berdo’a semoga Allah SWT., senantiasa memberikan limpah Rahmat-Nya serta menganugrahkan kesehatan, kemudian kesejahteraan dan keselamatan sehingga mereka senantiasa mampu menjalankan segala aktivitasnya dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan.
Selanjutnya, kendanti buku ini telah melewati sejumlah tahapan prosedur ilmiah yang cukup ketat serta mendapat berbagai masukan yang cukup substansial dari berbagai pihak, namun penulispun menyadari sepenuhnya bahwa dalam buku ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, baik disebabkan oleh kurangnya informasi dan referensi maupun kelemahan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa terbuka dalam menerima berbagai masukan serta kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai fihak guna menyempurnakan buku ini.
Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. kita bersujud dan berserah diri, dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.
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Penulis,
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