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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat 

dan karuniaNya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis 

ini. Penyusunan Tesis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan 

pemikiran secara akademik bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah      

Kota Dumai. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis 

ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dari berbagai pihak serta penulis menyadari juga bahwa telah banyak 

pihak yang  berperan dan membantu penulis selama penulis mengikuti pendidikan 

sampai penyusunan tesis ini. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. SYAFRINALDI, SH, M.CL, selaku Rektor                 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Dr. Ir. SYAIFUL BAHRI, M.Ec, selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Islam Riau atas upaya yang telah dilakukan untuk mengatur 

terlaksananya semua Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 

Riau. 

3. Bapak Dr. RAHYUNIR RAUF, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan, yang telah banyak membantu dalam mengarahkan dan 

membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister                          

Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau. 

4. Bapak Dr. RAHYUNIR RAUF, M.Si selaku pembimbing I, yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan 

motivasi kepada penulis mulai awal penelitian hingga selesainya penyusunan 

tesis ini. 
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5. Ibu Dra. Hj. MONALISA, M.Si, selaku pembimbing II, yang sangat membantu 

dan telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta 

memberikan motivasi penulis mulai awal penelitian hingga selesainya 

penyusunan tesis ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada 

penulis selama menjadi mahasiswa di Program Magister ilmu Pemerintahan 

Universitas Islam Riau. 

7. Kepada Kedua Orang Tua, Abang dan Kakak, Suami dan anak-anakku yang 

selalu mendo’akan dan memberikan semangat dan kasih saying setulus hati 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

8. Kepada Bapak Drs. H. HAMDAN KAMAL selaku Kepala Dinas Koperasi, 

UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Kepala Bidang Koperasi 

(Ir. KOMMAN SILALAHI), dan Bapak/Ibu Kepala Seksi Bidang Koperasi 

serta para staf Bidang Koperasi. 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini serta rekan-

rekan angkatan ke XIII Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas 

Islam Riau Kelas Dumai penulis, terima kasih atas dukungan moril dan 

motivasinya.  

 Akhir kata semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 

dan pihak terkait dengan penelitian ini serta memicu munculnya penelitian-

penelitian yang lain untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Atas 

perhatian dan bantuan seluruh pihak diucapkan terima kasih. 

 

Pekanbaru, Desember 2017 

Penulis, 

 

TITIK FERIASANTY 


