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KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamualaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT memberikan segala 

rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini guna 

melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata satu S1. Shalawat 

berangkai salam kepada kekasih Allah SWT yakni Baginda Rasulullah 

Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dan menegakkan keadilan, 

kejayaan dan tauhid akan Allah semata sehingga kita bisa merasakan nikmatnya 

beribadah.  

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ 

Analisis Pengawasan Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II 

Tanjung Balai Karimun “  Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu ( S1 ) Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak berupa moral dan materil terutama yang paling utama kepada 

Allah SWT ynag telah memberikan kesehatan dan kemampuan.  

Yang paling penulis banggakan kedua pahlawan yang selalu ada, mereka 

adalah kedua orang tua penulis yakni Ayahnda Sudirman dan Ibunda Ratna Dewi 

atas semangat dan doa yang selalu menguatkan serta nasehat yang selalu 

mengingatkan penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah membesarkan dan 

mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Jasa Ayahnda dan Ibunda tidak 
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dapat penulis lupakan dan tidak terbalas oleh penulis. Semoga Allah SWT 

senantiasa melindungi dan merahmati Ayahnda dan Ibunda.  

Untuk keluarga tercinta Kakanda-kakanda yang penulis cintai, Kakanda 

Joanda Febrianto dan Kakanda Riko Permai, serta Kakak ipar yang penulis 

sayangi Dewi dan Fitri  yang telah banyak memberikan motivasi dalam menuntut 

ilmu dan memberikan semangat bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini. Dan 

tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih keppada semua pihak yang telah 

membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku penasehat Akademik 

penulis. 

5.  Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris jurusan Administrasi 

Negara. 

6. Bapak Roni Jaya selaku Dosen Konsultasi Proposal. 
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7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

memberikan bimbingan, informasi, serta arahan kepada penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 

8. Bapak dann Ibu Dosen serta pegawai di Jurusan Administrasi Negara yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf 

pengawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

9. Kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun, 

khususnya pegawai WASDAKIM  yang telah memberikan izin serta 

membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.  

10. Buat teman-teman KKN desa Sungai Ungar Utara kec.Kundur Utara 

semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertaqwa agar 

menjadi orang yang sukses . 

11. Buat teman seperjuangan Lokal ANA D angkatan 2014 semoga kita selalu 

dalam lindungan Allah SWT dan sukses untuk kita semua. 

12. Buat teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

namanya, terimakasih atas semangat dan doa yang telah kalian berikan 

kepada penulis dan sukses untuk kita kedepannya.  

Semoga semua motivasi, semangat, doa serta bantuan yang telah diberikan 

mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat 

diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini 
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dapat bermanfaat bagi kita ssemua, Amin Ya Rabbal ‘alamin. Akhir kata penulis 

ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Pekanbaru,  September 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

TRI RAHMAN 

NIM. 11475202188 

 


