
 
 

KATA  PENGANTAR  

 

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena memberikan  

rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan 

penulisan Proposal Tesis ini tepat pada waktunya. Sholawat dalam salam juga 

penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah 

memberikan kekuatan kepada umat islam untuk selalu menutut ilmu setinggi-

tingginya. Adapun judul tesis yang penulis angkat adalah. “Peranan Dinas 

Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah 

Kabupaten Rokan Hulu”  

 Kami menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak kekurangan dan 

kelemahan dalam penulisan tesis ini, sehingga masih membutuhkan bantuan dari 

pihak lain yang sifatnya membangun guna untuk perbaiki penulisan tesis yang 

sedang penulis susun. 

Akhirnya dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan ribuan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan 

tesis ini terkhusus kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. sebagai Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada seluruh 

mahasiswa tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan.  

2. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya kepada 

penulis dan telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini. 



 
 

3. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH. M.Hum. sebagai Pembimbing I yang 

telah banyak  memberikan saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.    

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 dan Anak-anak tercinta yang tetap setia mendampingi dan memberikan 

motivasi yang tak ternilai harganya bagi penulis sehingga dengan motivasi 

tersebut akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini. 

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu, semoga apa yang diberikan dinilai sebagai amalan baik oleh 

Allah SWT. Amin.               

      Pekanbaru,        Juli 2018 
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