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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT, Sang Khalik dari semua 

makhluknya, Maha Raja dari segala raja, Rabbnya semua alam semesta, Sang 

Cahaya atas segala Cahaya, yang kasih sayangnya tidak dapat diungkapkan 

dengan kata-kata. Penulis mengucapkan rasa syukur tanpa batas atas segala 

nikmat yang telah diberikan-Nya.  

Kemudian salawat beriring salam tanpa henti kita bacakan dan kirimkan 

untuk Nabi Muhammad SAW. Pahlawan sejati seluruh umat manusia, teladan 

bagi kita semua. Sesungguhnya hadirnya Nabi Muhammad ke dunia ini 

merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. 

Hanya dengan mencintainyalah kita dapat menuju Allah. Cinta Rasulullah 

membawa kita kepada cinta yang hakiki yakni cinta sang pencipta Allah SWT. 

Semoga di hari akhir nanti kita mendapat safaat dari Nabi Muhammad Saw dan 

mendapat pengampunan serta ridho dari Allah SWT. 

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dimana 

Penulis melakukan penelitian di UPT-LK Wilayah I Pekanbaru, sesuai dengan 

permasalahan yang ada maka penulis mengangkat sebuah judul “Analisis 

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja Lokal Kota Pekanbaru pada Unit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau”. 
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 Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT membalas 

semua amal ibadahnya serta memberikan pahala yang setimpal terhadap bantuan 

baik secara materil maupun non materil. Maka dari itu dengan segala ketulusan 

niat dan kerendahan hati, Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Rusdi dan ibunda Yuldawati yang 

tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang dan memotivasi penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

2. Kakek dan nenek tercinta Mawar Dt. Paduko Panghulu dan Yulinar 

beserta seluruh keluarga besar yang menjadi penyemangat dan selalu 

memberikan dukungan kepada penulis terhadap cita-cita dan langkah 

untuk mewujudkannya termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini  

3. Bapak. Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara 

yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan 

mahasiswa 

5. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing pada penulisan 

skripsi ini yang sabar membimbing penulis dengan memberikan nasehat 

dan ilmu terbaiknya kepada penulis 
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6. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara dan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial yang telah banyak berjasa memberikan ilmunya sehingga 

membawa kemajuan terhadap wawasan, cara berfikir dan akhlak penulis 

7. Kepada keluarga besar UPT-LK serta seluruh peserta pelatihan tenaga 

kerja yang menjadi informan dan responden penulis yang telah 

bekerjasama membantu memberikan data dan informasi yang penulis 

butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini serta menerima kehadiran dan 

memperlakukan penulis dengan sangat baik. 

8. Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2012 dan sahabat-sahabat 

tercinta terkhusus kepada : Fenny Darnilawati, Al Afiah, Indah 

Rahmawati, Herian Zulriski, Fauzan Suhandar, yang selalu memotivasi 

dan membantu dalam penulisan skripsi ini 

9. Kanda dan yunda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fekonsos, 

Cabang Pekanbaru, Badko Riau Kepri dan Keluarga besar HMI seluruh 

Indonesia yang juga menjadi sumber semangat, selalu mendukung dan 

telah bersedia menjadi teman berbagi ilmu serta suka duka. Kanda Safriyal 

Hamdani, Rizki Alhasbi, Novriwal, Edi Gunawan, dan Romi Saputra 

Manik, Nurdiansyah, Putri Adelia, Fandi Candra Pratama, Helmi Faisal. 

Jasa-jasa kanda dan yunda sangat berarti bagi penulis, semoga penulis 

diberikan Allah SWT kesempatan untuk membalasnya 

10. Sahabat dan adinda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fekonsos 

Abdul Hamid, Saves Rizki, Ria Novianti, Seli Ristiana, Hasbikul Khairi, 

Irfan Prabowo, Ruhzatul Ahmad, Wahyu Rinaldi, Andri Pratama, Hakimul 
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Mahmubi, Yudha Armanda, M.Kowi, Andrio Ladira, Dini Ardila, Yessi 

Andriani, Oktavia, Novi Febrianti, Rahmadhona Hasmi, Jaswal, Rivo 

Kurniawan, Hifzil Maulana S, Ahmad Dianto, Raharjo, Irham, Arfan, 

Ardimas, Tista Rina, Indah Kurnia, Ulya Mawadda, Rahma, Sesil, Rizka, 

Wiwil, Nurul, Riski Liana S, Andira Rahman, Abduh, Dandi, dan semua 

adinda yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah seperti 

keluarga, yang memberikan rumah bagi penulis sebagai tempat penulis 

tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta dukungan, semangat, 

perhatian yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini maupun 

selama penulis mengenal sahabat dan adinda sekalian.  

11. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Amiin. 

 

Pekanbaru, 19 November 2016 
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