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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT, Maha Raja dari segala Raja. Yang menuntun 

hamba-Nya serta memberi pembelajaran kepada semua makhluk-Nya sehingga 

manusia mampu mengenali akan zat kekuasaan dan kekekala-Nya yang abadi. 

Salam kemuliaan kepada kekasihnya, Nabiyyuna Muhammad SAW sebagai 

tuntunan kepada seluruh umat yang mampu memberikan Syafa’at kelak pada hari 

tiada satu orang pun yang mampu memberikan pertolongan melainkan Syafaat 

dari kekasih Allah Muhammad Rasulullah SAW. 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 

memberikan rahmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pelayanan Publik Pasca 

Pemekaran Kelurahan Metro Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hili” Penulis 

menyadari betul bahwa keberhasilan penyusunan sekripsi ini tidaklah terlepas dari 

bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-

tulusnya kepada pembimbing Proposal Bapak Muammar Alkadafi S.sos, M. Si 

dan pembimbing sekripsi saya yaitu Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si atas 

bimbingannya selama ini. Walaupun disela-sela kesibukan Bapak yang sngat luar 

biasa, namun Bapak tetap bersedia untuk saya repotkan dan tetap membimbing 

saya dengan setulus hati. 

1. Yang mulia kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan putus asa 

untuk mendorong dan mendidik saya mulai dari buaian hingga saat ini, yaitu 

Ayahanda tercinta Tarappe Budiono dan Ibunda tersayang Ibu Kasmawati 
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serta. Doa dan jasa Engkau akan selalu menemani perjalanan hidup dan 

matiku, terimakasih atas doa dan kesabaran menunggu harapan dan doa dari 

ananda. 

2. Saudara dan saudariku yang tersayang Suryadi, Sopi Rafika Yanti  dan 

Sukmawati, (Adik) Widiasari yang telah memberikan dukungan baik moril 

maupun materil dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si selaku ketua penguji, Bapak Mashuri, 

MA selaku Penguji dan ibu Weni Puji Hastuti, S.sos, MKP selaku penguji II 

yang banyak memberi masukan dan waktunya pada penulis dimana sangat 

membantu untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini. 

4. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO 

Cabang Pekanbaru) yang sama-sama turut bertanggung jawab atas 

terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala. 

5. Kepada Senior-senior HMI selingkunagan pekanbaru serta senior yang ada 

di indonesia, Kakanda Muslim S,Sos. MS.i, Kakanda Dasuki S.Sos, 

kakanda Tata Maulana SH, Kakanda Muhammad Rafi S,Sos. MS.i, 

Kakanda Anton Yuliandri, Kakanda Fauzi Kadir beserta istri ibu Nunung, 

Kakanda Mizan Musthofa, Kakanda Harry Firdaus, Kakanda M. Iqbal, 

kakanda Abdul Malik Raharusun, Kakanda Deni Satryadi, Kakanda Hafid 

Fahdani, Kakanda Triono hadi, Kakanda Usman, Kakanda Tarmizi SH, 

Kakanda Bustamin, S.Sos, Kakanda Roni Jaya, S.Sos, Kakanda Bustamin 

Abidin S.Sos, M.Si , kakanda Hidayatullah, Kakanda, Abu Mansur Matridi 

Serta Kakanda Yunda-Yunda yang Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, 
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terimakasih atas motivasi serta nasehat-nasehatnya kepada penulis, semoga 

HMI jauh lebih baik kedepanya baik di pengkaderan dan perjuangan 

menegakkan keadilan di Indonesia ini khusnya Provinsi Riau. Yakusa 

6. Kepada kawan Kader-kader militan selingkungan UIN Suska, Heri Siwoyo, 

M. Rusdi, Muhammad Yasir Saputra, Alvian, Andi Rio Pane, Doi, Khadijah 

Dahlan Abdul Rasyid Serta teman-teman kader-kader yang Tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 

7. Terima kasih kepada adinda adinda pengurus HMI komisariat dan kader 

komisariat Fekonsos, Akbar Taufik, Irfan, Zul Azmi, Angga, Irwansyah, M. 

Faisal Fahmi, Mahbub, Habib, Rudi Saputra, Melly Ariasni, Roamiatin dan 

masih banyak kawan kawan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu 

8. Sahabat seperjuangan di Pengurusan HMI Cabang Pekanbaru Ketua Umum 

Dian Aksara dan sahabat yang sama-sama turut bertanggung jawab atas 

terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala 

9. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu membantu 

baik dalam materil ataupun motivasi dan kepeduliannya ANA 12 lokal D 

serta kawan-kawan seperjuangan Jurusan Administrasi Negara angkatan 

2012. Teruslah istiqomah dalam berperoses yakin usaha sampai. 

Dan pada akhirnya, walaupun dari sebuah perenungan yang lama, rasanya 

ini bukanlah karya yang terbaik saya. Masih sangat banyak kekurangan dan 

kesalahan dari karya seorang penulis yang baru belajar untuk menuangkan 
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ide. Tentunya hasil baru sebuah skripsi karya tangan ini masih jauh dari 

tingkat kesempurnaan. 

Pekanbaru,     Juli 2018 
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