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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT berkat rahmat dan 

anugerah-Nya maka kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai bagian 

dari kegiatan akademik pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 

Riau. 

Hasil yang diperoleh dari penulisan tesis ini bukan merupakan hal yang baru, 

namun diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan pemikiran secara 

akademis bagi studi implementasi suatu permasalahan yang terdapat dilingkungan 

Pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan Kota Dumai khususnya. 

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang berperan dan telah banyak 

membantu selama penulis mengikuti pendidikan sampai penyusunan tesis ini. Untuk 

itu perkenankanlah penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang 

tak terhingga kepada : 

 

1. Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, MCL Rektor Universitas Islam Riau – Pekanbaru, atas 

pembinaan terhadap lembaga pendidikan yang peneliti jadikan sebagai tempat 

menimba ilmu. 

2. Dr. Ir, Saiful Bahri, M.Ec Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau 

– Pekanbaru, yang telah memfasilitasi lembaga pendidikan yang peneliti tempuh. 

3. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu 

Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau. 
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4. Dr. H. Syafhendry, M.Si sebagai Pembimbing I penulis dalam penyelesaian Tesis 

ini, yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, kritikan dan semangat 

yang memacu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. 

5. Dra. Monalisa, M.Si Pembimbing II Tesis saya, yang telah memberikan masukan 

dan semangat bagi saya dalam menyelesaikan tesis.  

6. Para Dosen Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, 

yang telah banyak memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan. 

7. Kepada Orang tuadan Semua Saudara-saudara yang turut berdo’a memberikan 

semangat kepada penulis. 

8. Kepada Istri dan anak-anak penulis yang senantiasa berdo’a dan selalu 

memberikan semangat kepada penulis. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini. 

Semoga segala amal dan keihklasan yang telah diberikan menjadi pahala di sisi 

ALLAH SWT. 

Akhirulkalam penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika di 

dalam karya ilmiah ini terdapat kesalahan.   

 

     Pekanbaru, Oktober 2018 
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