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KATA PENGANTAR  

      

 Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan 

nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat sekalian alam. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Visioner sejati yang 

menghantarkan ummat ini dari alam kegelapan (jahiliyah) menuju alam yang 

terang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya iman, yaitu Nabi Muhammad Saw. 

Semoga kita akan mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, amin ya 

Rabbala’lamin. 

 Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan di Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses yang 

cukup panjang untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) telah penulis lalui. Setelah 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Dalam Pemberian JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) di Desa 

Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”,dan telah diujiankan 

pada tanggal 10 Januari 2017 serta dinyatakan lulus, dengan demikian penulis 

telah menyandang gelar sebagai Sarjana Administrasi Publik (S.Ap). Dalam 

penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik dari segi 

moril mupun materil serta dukungan oleh fasilitas yang memadai dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapkan 

terimakasih yang tidak terhingga kepada : 

1. Kedua orang tua, ayahanda (Syarkawi) dan ibunda tercinta (Ermawati) yang 

telah merawat dan membesarkan serta memberikan semangat, doa, dan juga 
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kasih sayang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan, saudara sekandung abang dan adik, (M. Rizki pratama, M. Rido 

saputra, Silvi ayu fitri, Mutia ayu nofitri), serta seluruh keluarga besar yang 

selalu mendukung dan memotivasi penulis; 

2. Bapak Rektor Prof. Dr. M. Nazir Karim, MA. Selaku Pimpinan, Pembantu 

Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; 

3. Bapak Mahendra Romus, M.Ec, P.hD selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau Pembantu Dekan I, II dan III; 

4. Bapak Rusdi S.Sos, Msi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara; 

5. Ibu Weni puju astuti,S.Sos, M.KP, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara; 

6. Bapak Mashuri, MA Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

membantu penulis memberikan tunjuk ajar, motivasi sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan optimal; 

7. Ibu Irdayanti S.IP, MA selaku Penasehat Akademis penulis; 

8. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 

sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di  

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan; 

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara angkatan 2012 yaitu 

yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu dan teman-teman KUKERTA 

yaitu bang dul, ibhe, piyan, naim, arif, dikky, fildza, novi, sesev, yulia, 

teteh,zima kemudian teman baik saya fitri, iyam dan Aidil fitra yang selalu 
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memberikan motivasi, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

baik dan optimal. 

 Penulis menyadari bahwa sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sebab dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik disegi tulisan 

maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interprestasi yang diberikan 

untuk itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan 

penulisan lainnya nanti. 

Akhirnya atas semua yang telah diberikan oleh Orang Tua, sahabat dan 

teman-teman semua, pihak-pihak yang telah memberI dukungan, penulis hanya 

bisa mengucapkan kata “Terima kasih banyak”. Hanya doa yang dapat penulis 

panjatkan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan 

pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin... 

Amin ya robbal’ alamin. 

 Pekanbaru,  04 Januari 2017 

  

 

 

                                                                                  Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


