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kepada :  



 

iii 

 

1. Kedua Orang tua, Ayahanda Burhanudin dan  malaikat tanpa sayap ibunda 

Tusiah, yang tiada henti-henti nya mendoakan, memberi dorongan moril 

maupun materi selama menempuh pendidikan ini. 

2. Abang saya dan kakak , Muhalim dan Erliana, yang tiada henti-hentinya 

mendo’akan, memberikan semangat dan dorongan moril maupun materi 

selama saya berada dibangku kuliah. 

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

danI lmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, M.si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Bapak Afrizal. S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing  yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan saran, 

motivasi dan bimbingan mulai dari awal pekerjaan sampai selesainya 

skripsi ini. 

6. Bapak Paulus selaku Ketua (UED) SP Harapan Kita dan beserta pengelola 

yang lain yang bekerja di kantor (UED) SP yang telah membantu penulis 

dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam 
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