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KATA PENGANTAR  

 

 Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat ridho, rahmat, 

taufik dan hidayahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan  penelitian  ini dengan 

judul “INOVASI PELAYANAN BIDANG BINA MARGA DAN PENGAIRAN PADA 

KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT 

DAN KAWASAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN SIAK ”. Tanpa halangan suatu 

apapun. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini tidaklah mudah dan 

membutuhkan waktu yang tidak singkat serta menemui berbagai macam hambatan dan 

tantangan, namun hambatan-hambatan tersebut tidak lantas membuat penulis menyerah, 

berkat Doa yang tiada henti, tekad yang kuat dan usaha yang gigih semuanya itu mampu 

penulis lewati hingga ketitik ini. Namun penulis sangatlah menyadari bahwa banyak 

pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penelitian ini, Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang tulus 

kepada ; 

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, Selaku Rektor 

Universitas Islam Riau atas segala kebijakan yang dibuat demi Pengembangan 

program pascasarjana Magister S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau 

2. Terimaksih kepada Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si, sebagai Prodi di Jurusan 

Magister Ilmu Pemerintahan, sekaligus sebagai dosen yang telah memberikan 

pengetahuan kepada penulis khususnya dalam penulisan tesis. 

3. Bapak Dr.H. Syafhendry, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bpk Drs. H. 

Zaini Ali, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan 
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bimbingan dan motivasi kepada penulis demi penyempurnaan penulisan 

penelitian ini. 

4. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana 

Universitas Islam Riau yang telah mentransformasikan Ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat bagi kami para mahasiswanya. 

5. Yang tersayang dan teristimewa dipersembahkan kepada Ayahanda Syaharuddin 

( Alm) dan ibunda Jum’ah yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam 

segala keterbatasan untuk menjadikan penulis sebagai seorang anak yang 

berpendidikan. Semoga ilmu yang di dapatkan bisa menjadi bekal untuk 

membahagiakan ayahanda dan ibunda serta memberikan manfaat bagi banyak 

orang. 

6. Terimakasih penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis, Emilia yang 

sudah sangat mensupport penulis selama ini baik secara materil maupun moril, 

m.amin, syahrul Ramadhan  semoga anak-anaknya risma, fakih dan rifa menjadi 

cahaya mata baik didunia dan di akhirat kelak serta menjadi anak yang berguna 

bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta yang paling utama agama 

islam. 

7. Terimakasih kepada seluruh Staf Karyawan TU Pascasarjana yang telah 

memberikan kemudahan khususnya dalam pengurusan administrasi perkuliahan. 

8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada  seluruh sahabat serta  teman-teman 

seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat hingga penelitian ini 

bisa di selesaikan. 

9. Semua pihak yang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penelitian ini. 

Akhirnya kepada Allah Swt Tuhan Semesta Alam penulis ucapkan rasa 

syukur yang mendalam atas segala karunia dan nikmatNYA yang tak terhingga. 
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Salah satu nikmat yang penulis syukuri adalah nikmat waktu luang yang 

penulis manfaatkan untuk menuntut ilmu, menambah wawasan serta 

meningkatkan kapasitas intelektual agar menjadi pribadi yang unggul dan 

bermanfaat bagi orang lain. 

 

 Siak Sri Indrapura,    28 Agustus  2018 

 Hormat Penulis 

  

  

 Muhammad Rafi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


