KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Azzawajalla, Tuhan semesta alam yang telah
menganugerahkan kesehatan dan kenikmatan dihari tuaku. Ya Tuhanku
berikanlah senantiasa aku ilham untuk tetap istiqomah mensyukuri nikmat yang
telah engkau berikan. Ya, Allah Azzawajalla limpahkanlah shalawat dan salam
kepada Muhammad Bin Abdillah Rosulullah Shalallah ‘Alaihi Was Salaam
kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya.
Ungkapan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Azzawajalla,
karena dengan nikmat, dan kurunia yang dicurahkan penulis dapat menyelesaikan
penyusunan Tesis yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dinas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintahan Daerah Kabupaten
Rokan Hulu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Penyedian Air
Bersih” ini dapat terselesaikan.
Tesis ini penulis tulis dan diajukan ke Program Pascasarjana Universitas
Islam Riau guna

memenuhi salah syarat untuk menamatkan studi dan

memperoleh gelar Magister Ilmu Sosial Program Studi Magister Ilmu
Pemerintahan Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki sudah
berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis
ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh
Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Walaupun demikian penulis
menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan
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kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu, penulis berharap
kemakluman serta masukan yang bersifat membangun dari para pembaca.
Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses
penulisan dan penyelesaian karangan ilmiah yang berbentuk Tesis ini banyak
pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi. S.H. M, CL
yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada
penulis dalam menimba ilmu pada lembaga yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri. M, Ec sebagai direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan bagi penulis
untuk menimba ilmu dan memberikan kemudahan selama proses
perkuliahan berlangsung.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf. M, Si Sebagai ketua Program Pasca Sarjana
Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dan memberikan arahanarahan serta informasi sehingga memberikan kemudahan baik dalam
proses perkuliahan maupunproses penulisan Tesis.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry. M, Si dan Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf. M, Si
selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan
pengetahuan

kepada

penulis

terutama

dalam

proses

bimbingan

berlangsung.
5. Seluruh Dosen Program Pascarasarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau, dan dalam hal ini tidak dapat disebutkan nama dan
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jabatannya satu persatu, yang telah banyak member dan menularkan ilmu
serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh staff dan pegawai Program Pascarasarjana Universitas Islam Riau,
yang telah memberikan bantuan selama ini sehingga memberikan
kemudahan kepada penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam
proses penulisan Tesis ini.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu yang
sudah mau bekersama dan memberikan bantuan atas kelancaran penulisan
Tesis ini.
8. Spesial teruntuk ayahanda Makmur Azis Rohimakumullah dan Ibunda
Syamsidar

Rohimakumullah

yang

telah

berjasa

mendidik

dan

membimbing saya menjadi orang bermanfaat bagi orang lain, semoga
Allah Azzawajalla menghadiahkan surge firdaus untuk keduanya.
9. Istri tercinta Drs. Yeni Irmayati. M, Pd yang selalu memotivasi,
memanjatkan doa bahkan mendampingi agar harapan dan cita-cita saya
tercapai.
10. Ketiga buah hatiku Yolanda Syahfitri, Yoandre Dwi Syahputra, Yasmine
Mutia Elma Putri terima kasih atas kesabaran, semangat, do’a yang tulus
dipanjatkan sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Saudara-saudari dan sahabat terbaikku, yang selama ini selalu memberikan
motivasi dan bantuan sehingga memberikan kemudahan dalam penulisan
tesis ini.
12. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses perkuliahan
dan penyusunan tesis ini, dalam hal ini tidak dapat disebutkan namanya
satu persatu, terima kasih atas motivasi dan kerja samanya.
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Akhirnya penulis berharap, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat
yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 5 Juli 2018
Ttd,
Penulis

Yondri Elfian
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