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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat dzat wajibal wujud Allah 

Subhanahu wata’ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa 

pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi 

suritauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi 

ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kehilafan untuk itu kepada 

Allah Subhanahuwataala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis 

meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Samsul Bahri, Ender Mizen (alm)  

dan Ibunda Yendrita yang selalusenantiasa membimbing, memberi 

kasih sayang dan do’a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan 

terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada ibu dan bapak 

dikuansing, Kepada segenap keluarga besar Mamak Lismanedi, Spd, 

Etek-Etek dan Mamak, Mak Tuo dan MakTongah, Mak Uwo, Diki 

Permana Putra dan NezaAprianti (Adik), Kakak dan Abang, Kakek 

dan Nenek, serta semua Keluarga Besar yang ada di Kuansing 

Kecamatan Pangean dari penulis yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang selalu memotivasi dan menguatkan semangat penulis 

dalam menempuh pendidikan. 
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2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP M.Ec selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN SUSKA RIAU. 

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

serta Pembimbing Akademik Penulis, semoga administrasi negara 

tetap menjadi jurusan terbaik di UIN SUSKA RIAU. 

4. Ibuk Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara, dan selaku Penasehat Akademis penulis yang 

banyak meluangkan waktu, memberi masukan dan membimbing serta 

memberikan arahan yang baik. 

5. Ibuk Dr.Hj.Sitti Rahmah,M.Si selaku dosen konsultasi skripsi yang 

senantiasa membimbing dan memberi masukan serta arahan yang 

sangat membantu penulis dalam membuat skripsi. 

6. Bapak Larbiel Hadi, S.Sos selaku dosen konsultasi proposal yang 

senantiasa membimbing dan member masukan serta arahan yang 

sangat membantu penulis dalam membuat proposal. 

7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh 

staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

8. Kepada Pemerintahan Kab. Kuantan Singingi Dinas Badan 

Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM, Kapolsek kecamatan Pangean 

dan seluruh instansi kelembagaan yang terlibat didalam penelitian ini. 
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9. Kepada segenap Senior di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dodi 

Asmara, S.Sos. 

10. Kepada sahabat sekaligus kakak penulis Mesra Lestari yang selalu 

senantiasa menemani penulis kemana saja, selalu memberikan 

semangat bagi penulis serta selalu mendukung penulis dan nasihat-

nasihatnya yang membuat penulis berhasil sampai seperti sekarang ini. 

11. Kepada sahabat-sahabat Septi Nopandri, Lina Afriyanti, Sari Ratna 

Dewi, Gita, Misra Anggraini, Padri, Wildan, Aji yang selalu 

membantu penulis dan member semangat serta nasehat yang berguna 

bagi penulis serta Adik-Adik Kos Siti Fatimah, Dara Arifah, Rila 

Gustila yang selalu member semangat kepada penulis. 

12. Kepada teman-teman ANA kelas A yang sama-sama berjuang dalam 

proses penelitian yang saling memberikan semangat. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari Kesempurnaan, oleh 

karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih 

baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata 

penulis ucapkan terima kasih. 

      Pekanbaru,  24Februari 2017 

        Penulis  

 


