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Ucapan Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 

hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam 

Riau. Adapun judul Tesis ini adalah“ Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Tentunya dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari bahwa masih 

terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan sehingga masih banyak 

yang perlu diperbaiki, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan bantuan yang 

berbentuk masukan maupun kritikan yang dapat membantu dan menyempurnakan 

penulisan tesis ini.  

 Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan  kepada semua pihak 

yang telah memberikan membantunya kepada penulis terutama kepada : 
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Pemerintahan Universitas Islam Riau  yang telah memberikan ilmunya kepada 

penulis dan telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M.Hum. sebagai Pembimbing I yang telah 

banyak  memberikan saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.    
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4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si. sebagai Pembimbing II yang juga telah banyak  

memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.    

5. Bapak/Ibu Dosen  Program Pascasarjana yang telah memberikan pendidikan dan 

pengajaran kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.  

6. Kedua Orang Tua yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan bantuan 

semangat kepada penulis sejak dari dulu sampai sekarang. 

7. Istri tercinta Azima, SKM yang tetap setia mendampingi dan memberikan 

motivasi yang tak ternilai harganya bagi penulis sehingga dengan motivasi 

tersebut akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

turut membantu dan memberikan dukungan, semoga apa yang diberikan dinilai 

sebagai amalan baik oleh Allah SWT. Amin. 

 

      Pasir Pengaraian, 24 Februari 2018 

Hormat Penulis, 

 

Adi Irawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


