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KATA PENGANTAR  

 

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, tiada Illah yang berhak 

disembah selain Alloh Azzawajalla dan tiada sekutu bagiNya. Semoga Shalawat 

dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 

keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Ungkapan syukur yang setinggi-

tingginya kepada SWT, yang diikiuti ucapan terima kasih sedalam-dalamya 

kepada semua pihak yang memberikan dorongan moril dan materil sehingga 

rangkaian penyusunan Tesis yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit 

Pelaksana Teknis  Badan  Pendapatan Daerah  Pemerintah  Daerah  Provinsi 

Riau dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Rokan Hulu”” 

ini dapat terselesaikan. 

 Rasa hormat, terima kasih dan do’a yang tulus saya sampaikan kepada 

kedua orang tua ayahanda tercinta dan ibunda tercinta, beserta istri dan anak-anak 

yang sangat saya sayangi dan cintai. Segala pengorbanan yang mereka berikan, 

limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, dan spiritual berupa doa yang yang 

dipanjatkan demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya 

Penulis dapat meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan. 

  Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi 

dan saran selama menjalani Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas 

Islam Riau dan selama proses penulisan tesis ini, ucapan terima kasih ini saya 

sampaikan kepada: 
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1. Bapak Rektor  Universitas Islam Riau Prof. Dr. Syafrinaldi yang telah 

menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada saya dalam 

menimba ilmu pada lembaga yang beliau pimpin. 

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau  Dr. Ir. Saipul 

Bahri.M, Ec yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 

menimba ilmu dan memberikan kemudahan selama proses perkuliahan 

berlangsung. 

3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf. M, Si Sebagai ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Program Pasca Sarjana  Universitas Isalam Riau yang telah 

membantu dan memberikan arahan-arahan serta informasi sehingga 

memberikan kemudahan baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan 

proses penulisan tesis. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf. M, Hum dan Bapak Indra Safri. S. Sos. 

M, Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kemudahan, 

menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama 

dalam proses bimbingan berlangsung. 

5. Seluruh Dosen Program Pascarasarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Universitas Islam Riau, dan dalam hal ini tidak dapat disebutkan nama dan 

jabatannya satu persatu, yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu 

serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

6. Seluruh staf dan pegawai Program Pascarasarjana Universitas Islam Riau, 

terima kasih atas segala bantuannya selama ini yang telah diberikan 

sehingga memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan 

penulisan tesis ini. 
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7. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Pendapatan Tambusai 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah mau bekerjasama 

sehingga memberikan kemudahan pagi penulis untuk menyelesaikan 

penulisan tesis ini. 

8. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses perkuliahan 

dan penyusunan tesis ini, dalam hal ini tidak dapat disebutkan namanya 

satu persatu, terima kasih atas motivasi, kerjasama dan bantuan yang telah 

diberikan. 

 Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai 

dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Walaupun 

demikian, penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini 

mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal 

itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para tim penguji. 

Akhirnya penulis berharap, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat 

yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya. 

 

 

 

 

               Pekanbaru, 15 Maret 2018 

             Ttd,  

                     Penulis  
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