
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil’alamin, penulis berucap syukur yang 

begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk 

dari Dia lah yang menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program  Pengelolaan Terminal 

Gerbang Sari Rengat (Studi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan 

Komunikasi Dan Informatika) Di Kabupaten Indragiri Hulu”. Kemudian 

shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya 

terdahulu. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan 

dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Ilmu Administrasi 

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih  untuk semua pihak yang sudah 

membantu penulis dalam menyelesaikan usulan skripsi ini dalam semua aspek 

terkait tentunya. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan. 

  Oleh karenanya, penulis tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan 

saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini lebih baik lagi. Sehubungan dengan ini secara 

khusus pada lembaran ini penulis mengucapakan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H.Sprinaldy,DH., M.CL, selaku Rektor Universitas 

Islam Riau Yang telah memberikan Kesempatan kepada Penulis 

menunutut ilmu pada Universitas Islam Riau. 



2. Bapak Dr. H Moris Adidi., Msi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi 

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam 

Riau. 

4. Bapak Dr.H Moris Adidi Yogia.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis 

dalam penulisan Usulan Penelitian ini. 

5. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis 

dalam penulisan Usulam Penelitian ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang 

bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri 

penulis. 

7. Bapak kepala bidang perhubungan bidang darat kabupaten indragiri hulu, 

serta bapak ibu pegawai yang telah bersedia membantu penulis dalam 

memberikan informasi yang penulis perlukan. 

8. Terkhusus dan teristimewa ucapan terima kasih yang tiada terhingga, 

penulis persembahkan Kepada kedua orang tua Ayahanda Ajidinata dan 

Ibunda Ernawati Tercinta, serta keluarga besar yang tidak henti-hentinya 

Selalu mendoakan, dan tidak pernah letih memberikan motivasi dan 

dukungan secara moril maupun materil selama penulis menyelesaikan 

studi. 

9. Kepada sahabat-sahabat tercinta Defrizon Indra, Wahyu Irman Syaputra, 

Eko Gusti Riadi, M. Aidil Akbar, Jupendri, Desi Rahmawati, Risa 

Prastiani serta seluruh Teman-Teman Administrasi Publik kelas “C” 

angkatan 2012 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi 

dalam menyelesaikan naskah skripsi ini, penulis mengucapkan 

terimakasih atas semuanya. 



Semoga Allah SWT memberi pahala atas jasa dan kebaikan mereka 

semua. Dan penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. 

Oleh karenanya, penulis tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang 

tentunya lebih membuka cakrawala penulis dalam menyelesaikan skripsi ini lebih 

baik lagi. 

Akhirnya penulis berharap semoga skirpsi  ini bermanfaat bagi semua 

pihak yang memerlukan dimasa yang akan datang. Semoga apa yang kita lakukan 

mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin ya rabal’alamin, Akhir kata penulis 

mengucapkan, 

Wassallamu’alaikum Wr.Wb 

 

Pekanbaru, 20 September 2018 
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