
iii 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulilah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang 

ditulis dalam bentuk tesis dapat penulis selesaikan. Analisis Pelayanan Sipil 

Dalam Rekam Data e-KTP Di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”  ini penulis 

tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Megister. 
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dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program 

Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu 

dari tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk 

membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para 

pembaca. 
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dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 
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M.Ec yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada 
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penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau 

pimpin. 

3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si. selaku ketua Program studi dan 

jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi 

serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan 

dan sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini. 

4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan jajaran 

Dosen pada prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta 

menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan 

sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini. 
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telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis 

terutama selama proses bimbingan berlangsung. 

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama 
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dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian. 
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semagat dan motivis yang tiada hentinya  agar penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 
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Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu 

dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin 
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