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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wrwb.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat dan

karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu

Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam

ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad

dan ahlul baitnya (Shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wa sallam), sang reformis agung

peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di

seluruh belahan dunia. Semoga syafa’atnya kelak menaungi kita di hari

perhitungan kelak.

Perjalanan panjang telah saya lalui untuk memperdalam ilmu dibidang

administrasi negara, dengan bekal ilmu tersebut akhirnya saya dapat

menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari bahwa dalam penulisanya banyak

terdapat kesalahan, kekurangan dan keterbatasan saya dalam memaparkan tulisan.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya menerima kritikan sdan saran yang

bersifat membagun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga

karya ini bermanfaat bagi semuanya.

Maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar

besarnya kepada :

1. Papa Tengku. Mhd. Satar Zakaria dan Mama Nor Baiti, orang tua tercinta

yang senantiasa memberikan doa restu dan materil kepada anak-anaknya

sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir.
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2. Adik-adikku tersayang yang selalu menemani saya ketika penelitian Siti

Hajar, TengkU. Mhd. Rahman, Sifa Ulfa Dila. Serta seluruh keluarga yang

tak henti-hentinya menyemangati saya selama saya kuliah di Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

3. Bapak Prof. Dr. H Munzir Hitami, MA selaku rektor universitas islam

negeri sultan syarif kasim riau.

4. Dr. Mahendra Romus, Sp, M.Sc selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau., tempat di mana

penulis masih menimba banyak ilmu di sana.

5. Bapak Afrinaldy Rus tam, S.IP., M.SI selaku pembimbing Skripsi, dan

Ibuk Devi Deswimar, S.Sos., M.Si selaku pembimbing proposal dan

sekaligus PA yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya

penyusunan skripsi ini.

6. Serta seluruh dosen fekonsos, yang telah memberikan saya ilmunya

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat saya Rinaldi Nurullah, shella Apria, Mutmainnah, Refni

Zelly Sandova dan seluruh teman-teman ANA H

8. Bapak Agushar, seluruh pengelola UED-SP, dan pemanfaat dana  tempat

penelitian yang telah membantu saya dalam memberikan informasi yang

jelas dan saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

9. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun

tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis

ucapkan.
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Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun

sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Pekanbaru, 2 januari 2017

Penulis


