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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan untuk Nabi Muhammad 

SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang 

penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dimana 

Penulis melakukan penelitian di UPT LK Wilayah III Pasir Pengaraian, sesuai 

dengan permasalahan yang ada maka penulis mengangkat sebuah judul 

“ANALISIS PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA PADA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPT LK) PROVINSI RIAU 

WILAYAH III DI PASIR PENGARAIAN”. 

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan 

dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal ibadahnya serta 

memberikan pahala yang setimpal terhadap bantuan baik secara materil maupun 

non materil.  
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Maka dari itu dengan segala ketulusan niat dan kerendahan hati, Penulis 

menghaturkan banyak terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Wan Abu Anwar, S.E dan ibunda 

Nurlinda yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan moral dan 

materil serta dukungan yang sangat besar manfaatnya yaitu Do’a kepada 

penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan 

Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Mudah-mudahan perjuangan ayah dan ibu mendapat balasan setimpal dari 

Allah SWT. 

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

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

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

Ibu Weni Puji Astuti S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi 

kesuksesan mahasiswa. 

4. Ibu Irdayanti, S.IP, MA, sebagai dosen pembimbing pada penulisan 

proposal dan skripsi ini yang sabar membimbing penulis dengan 

memberikan nasehat dan ilmu terbaiknya kepada penulis. 

5. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara dan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial yang telah banyak berjasa memberikan ilmunya sehingga 

membawa kemajuan terhadap wawasan, cara berfikir dan akhlak penulis. 

6. Kepada keluarga besar UPT LK Pasir Pengaraian serta seluruh peserta 

pelatihan kerja  yang menjadi informan dan responden penulis yang telah 



 iv 

bekerja sama membantu memberikan data dan informasi yang penulis 

butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini dan menerima kehadiran serta 

memperlakukan penulis dengan sangat baik. 

7. Kepada abang kandung penulis Wan Ahmad Darobbi dan adik kandung 

penulis Wan Nabella, Wan Husein terima kasih atas dukungan serta 

bantuannya selama ini. 

8. Teman-teman seperjuangan penulis Administrasi Negara kelas C angkatan 

2013 terutama Srik Wahyuni S.Sos, Lya Wati S.Sos, Mafudho Hartini 

S.Sos, Suci Dwi Kartini, Irvan Juliandri dan Pajar Pangestu. 

9. Sahabat-sahabat vespa Socbriker Pekanbaru terutama Irwan Ahmad, Heri 

Prasetyo, Merdy Melky, Feza Ari Dani, Nicko Riswanto, Sulis Tyawan, 

Koko Hermansyah, Richo Andriana Putra dan Alfian Teddy yang selalu 

memberikan dukungannya. 

10. Sahabat-sahabat masa sekolah dulu hingga sekarang Nurul Eldina, Sinta 

Achmaddini, Fara Maiyana Fadilla, Dedek Zainal dan Randy Andesco 

yang selalu memberikan semangat serta masih banyak teman-teman 

lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT 

membalas semua kebaikannya. Amiin  

 

Pekanbaru, 31 Maret 2017 
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