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KATA PENGANTAR 

ِحيْمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاه

Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Analisis 

Strategi Manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam 

Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Riau)”. 

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam 

dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 

Penulisan proposal ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan 

guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Selama penulisan proposal ini penulis banyak memperoleh 

bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk 

itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang 

setulusnya kepada yang terhormat : 

1. Ayahanda Harjono, SP dan Ibunda Kasmawati, S.Pd yang telah merawat, 

membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras 

dan jerih payah  untuj mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus 

mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Sungguh mulia 

pegorbananmu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan 

doa serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga kini. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara. 

5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Kp, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara yang sudah banyak membantu dan mebimbing 

penulis. 

6. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA, selaku dosen konsultasi dan dosen 

pembimbing skripsi, yang memberikan bimbingan, informasi, dan arahan 

kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 

7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M. Soc. Sc, selaku dosen pembimbing 

akademik, yang memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis 

selama menyelesaikan kuliah. 

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara 

sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik 

dan bernilai. 

9. Kakak penulis dr. Sri Jayu Hartati dan adik penulis Dita Ade Widodo 

yang membuat penulis terus semangat dan tersenyum. Dan seluruh 

keluarga besar penulis yang selalu memberikan perhatian dan dukungan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Sahabat penulis Aflina, Amd. Keb, yang tidak pernah lelah memberikan 

semangat kepada penulis. 

11. Kepada teman seperjuangan Saprianto, Rahmi Thunisa, S.Sos, Niliya, 

S.Sos,  Rena Putri Nasichah, S.Sos, Alan Wahyudi, dan Muhammad 

Akhbar. 

12. Kepada teman seperantauan Badrul Muhaiyat, Rizki Nurhadi, dan Riki 

Putra. 

13. Rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara khususnya lokal ANA J, dan 

rekan-rekan PKL di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, serta 

rekan-rekan KKN angkatan XL di Kecamatan Tanah Putih Tanjung 

Melawan, sejawat yang tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaika proposal ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu 

saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga penulisan proposal ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

 

Pekanbaru,    April 2017 
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