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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr Wb, 

 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan 

kenikmatan yang tak terhingga untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta 

salam juga dikirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan 

pelita di kegelapan dunia hingga penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

saat ini. 

 Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi yang berjudul “ANALISA 

EFEKTIVITAS PROSEDUR PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT 

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PEKANBARU”. Adapun 

skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian atau sidang 

munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

 Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai 

karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulisan banyak 

terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Demi 

tercapainya kesempurnaan skripsi, dengan segenap kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. 

 Selain itu, penulis juga banyak mendapat bantuan moril maupun materil 

serta bimbingan dan pengarahan dari semua pihak. Dengan demikian, pada 
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kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

2. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing dalam penulisan 

skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara beserta Bapak dan Ibu 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

5. Bapak Yopi Febrianda, Amd.IP, SH selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Perawatan beserta anggota, Ibu Patta Helena, S.Sos, 

M.Si selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Ibu Darmiati, S.Sos 

selaku Kepala urusan Pegawai dan Keuangan serta seluruh keluarga besar 

di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru yang telah memberikan 

bantuan dan informasi selama penulis melakukan penelitian. 

6. Kepada seluruh pegawai Divisi Permasyarakatan dan seluruh anggota di  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Riau yang 

telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan informasi selama 

penulis melaksanakan Prakter Kerja Lapangan. 
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7. Paling teristimewa ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua 

orang tua penulis yakni ayahanda Yuhanis dan ibunda Nefrida serta abang 

tercinta Edwin Mandala terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih 

sayang , cinta kasih yang tulus, dorongan semangat, maupun bantuan 

moril dan materil hingga terselesaikan skripsi ini. 

8. Untuk teman seperjuangan yaitu Asrianti Panjaitan, Intan Zuliana, 

Jasmirah, dan Yuni Aidina Adha yang telah menjadi teman terbaik, yang 

telah mambimbing, mambantu, dan mendukung, yang tidak akan pernah 

terlupakan masa-masa selama kita di kampus. Serta kepada saudaraku 

ANA B angkatan 2013 dan teman-teman KKN Desa Sungai Tarap. 

9. Serta khususnya kepada Ryan, Bella, Galau, Kevin, Alba, Kak Monik, 

Kak Tamara, Kak Sari, Kak Heppy, Fani, Nadya, Era, Widy, Putri, Vera, 

Alvindro, Bang Agus, Kak Iyo, Kak Ipit dan teman-teman yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu  terima kasih atas support dan do’anya. 

Akhirnya kepada Allah SWT semoga kebaikan selama ini akan menjadi 

amal kebaikan yang dibalas oleh Allah SWT, Aamiin yaa rabbal ‘alamiin. 

Wassalamualaikum Wr Wb. 

 

Pekanbaru, Mei 2017 

Penulis 
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