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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan 

karuniaNya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk usulan 

penelitian. Dan salawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan sebuah 

skripsi,  dengan judul “Analisis Kinerja Seksi Keamanan dan Ketertiban Pada 

Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru”. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak tantangan dan 

rintangan yang dihadapi, namun semua itu dapat dijadikan sebagai faktor pendukung 

untuk meningkatkan motivasi penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

Sebagai salah satu bagian dari makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri, penulis 

membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain yang mana telah meluangkan waktu 

serta pikiran mereka untuk turut berkontribusi untuk membantu penulis. Oleh sebab 

itu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

tulus untuk pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan tulisan ini, yaitu 

adalah: 

1. Orang Tua dan keluarga, karena berkat usaha, doa , serta dukungan dari 

merekalah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan studi di perguruan 

tinggi ini dengan baik.  

2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof.. Dr. H. Detri Karya., SE,MA. 
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3. Bapak Tengku Rafizal AR, S.Sos, M.Si  selaku Dekan dan Dosen pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah 

membagikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 

4. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis dengan rasa 

yang penuh tanggung jawab dan kesabaran serta memberikan nasehat-nasehat 

dan motivasi agar penulis tetap isyiqomah dalam menyelesaikan penelitian 

ini. 

5. Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

UIR sekaligus Dosen Pembimbing II. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si 

yang telah banyak meluangkan waktu,  pikiran dan memberikan arahan serta 

saran, guna kesempurnaan penulisan penelitian ini.  

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Riau yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis khususnya 

ilmu administrasi serta dorongan motivasi kepada penulis agar selalu optimis 

dan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini. 

7. Seluruh Staf Karyawan/I Tata Usaha, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau. 

8. Kepala Rumah Detensi Imigrasi dan para pegawainya khususnya Seksi 

Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru yang 

telah membantu penulis dalam pengumpulan data. 
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9. Sahabat-sahabat Nindri, Nia, Pipi  yang selalu ada meskipun berada ditempat 

yang berbeda untuk selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan ini. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2012 Tuti Lisnawati, S.AP, Tarahesti 

Wulandari, Denny, Welly Kusuma, S.Ap, Andriansyah, S.Ap, khususnya 

anak-anak Ana B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak memberikan motivasi, dukungan serta bantuan kepada penulis dalam 

penyelesaian tulisan ini. 

11. Senior-senior Administrasi Eko Handrian, S.Sos., M.Si, Defrizon Indara, 

S.Ap dan lain-lain yang telah memberikan ilmu, saran serta dukungan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.  

12. Keluarga Besar HIMIA Windy, Samsi, Juli, Mega,Yola,Fira dan yang tidak 

bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu menyemangati 

penulis dalam keadaan apapun selama ini. 

Akhirnya penulis sangat berharap agar hasil Skripsi ini mendapat ridha dari 

Allah SWT dan semoga bermanfaat bagi kita semua, baik untuk masa kini maupun 

masa yang akan datang serta bagi nusa dan bangsa.  

Pekanbaru, 13 Oktober 2016 

Penulis 
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Sarsyabilah 


