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KATA PENGANTAR 

 

 Setinggi puji sesederhana syukur, penulis ucapkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta nikmatnya kepada penulis, 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Analisis Pelaksanaan 

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Menggunakan Metode 

Assessment Center Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun 2015”. 

 Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sesorang revolusioner 

sejati peradaban manusia, seorang pemimpin terbaik dari yang terbaik, junjungan 

alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras demi tegaknya izzul Islam 

Muslimin di jagat raya ini. 

 Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberi 

bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari 

pihak-pihak yang kompeten dan berdidikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah 

karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi.  

 Melalui kata pengantar ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam 

penyelesaian penulisan skripsi ini sebagai mana mestinya. Terutama sekali 

penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta 

Ayahanda H. Muslimin dan Ibunda Hj. Megawati, adik Ilham Akbar dan 
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adik paling bungsu M. Fitrah Ramadhan serta semua keluarga ku Abang 

Hanif, Kakak Hikmah, Kakak Lia, Ozy, Said, Akmal, Fadhil dan lain-

lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Atas Doa dan jasa yang 

telah diberikan kepada penulis, tak pernah lelah mendidik penulis dan 

selalu mendukung penulis serta memberikan pengertian selama penulis 

mengikuti pendidikan perkuliahan dan penyelesaian karya ilmiah ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial. 

4. Bapak Rusdi S.Sos. MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim dan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim. 

5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

6. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

7. Terimakasih kepada teman-teman Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan 

teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dulunya kita tidak saling 
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kenal namun kita sudah menjadi saudara karena sama-sama berjuang 

dalam memenuhi kebutuhan mata kuliah selama satu bulan lebih. 

8. Terima kasih kepada teman-teman terdekat TRINITY JI ESTONIA yaitu 

Putri, Ridho, Nanun, Tio, Puji, Esi, Toni dan Nia  yang telah senantiasa 

memberikan dukungan serta motivasinya selama ini kepada penulis. 

9. Terima kasih kepada teman-teman kuliah angkatan 2013 Jurusan 

Administrasi Negara Lokal A yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan 

teman-teman lokal A,C,D,E,F,G yang telah memberikan dukungan dan 

perhatiannya. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya 

mendapatkan berkah Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-

kekurangan, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

diharapkan penulis. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi kita semua. 

Amin..... 
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