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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN 

DINAS KEHUTANAN PROVINSI  RIAU DALAM MENGAWASI KAWASAN 

KONSERVASI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM  RIAU” 

sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada 

jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah menuntun umat manusia dari alam jahilliah kepada alam yang 

islamiah bertauhid dan berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat 

sekarang ini 

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah 

penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan 

baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  
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1.  Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak hidayahNya sehingga 

penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.   

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

beserta Ibu pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial.  

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara  

4. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara  

5. Bapak Rodi Wahyudi, S.Sos, M. Soc.Sc Selaku dosen Pembimbing skripsi 

yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan 

kepada penulis untuk  menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.  

7. Pegawai KPHP Minas Tahura yang bersedia menjadi responden dalam 

penelitian ini. 

8. Khususnya kepada Ayahanda Afrizal dan Setriati, yang selalu mendoakan 

peneliti dan memberikan dukungan moral maupun moril. Terima kasih 

untuk semua Kesabaran, Nasehat, Do’a, dan Kasih Ayah dan Ibu berikan 

kepada peneliti sehingga dapat menggantarkan peneliti pada cita-cita yang 

di inginkan. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat peneliti berikan 
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kecuali istiqomah tetap selalu berdo’a untuk Ayah dan Ibu semoga selalu 

berada dalam Naungan Allah SWT.  

9. Terima kasih untuk abang saya Roby Meyvi, kakak saya Reni Sutri dan 

Yessi Guspita Sari. yang tidak pernah bosan-bosan memberikan dukungan, 

do’a, dan memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Tiada balasan setimpal yang dapat peneliti 

berikan kecuali tetap selalu berdo’a untuk abang dan kakak semoga selalu 

berada dalam Naungan Allah SWT. 

10. Kepada sahabat terbaikku, Eva Handayani, Arfiana Zulfah Hasanah, 

Novilse Yuliadi, Syarifah Nindya, Tiara Muslia Pratiwi, Lucky Wiyati, 

dan Vikha Oktaviola dan yang lainnya yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan do’a kepada 

penulis.  

11. Seluruh Guru-guru, ustad/ustadzah dimana saya menimba ilmu mulai dari 

SD, MTS, MA, khususnya Ponpes Miftahul ‘Ulumi Syariah. 

12. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Admunistrasi Negara Khususnya 

ANA E. 

13. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Setiap keringat dan air mata yang ku 

teteskan tak akan pernah menjadi sia-sia, jika aku dapat bangkit dan 

memberikan bukti. Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun 

dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan rahmat, petunjuk dan 

rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam 
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melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Amin. Wassalamu’alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh.  

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah, untuk itu 

saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Aminn. 

    Pekanbaru,   Februari 2017  

    Penulis, 

 

 

         Nila Fitria 

    NIM. 11375202994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


