KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai prasyarat
untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik
Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada
Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga
dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu
pengetahuan dan peradaban.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari
kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa,
teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu,
dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran
perbaikan demi kesempurnaannya.
Dalam penyusunan tesis yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Mutasi
Pejabat Struktural Oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kampar, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan
dari berbagai pihak yang memungkinkan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu,
rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:
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1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam
Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam
menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri. M.Ec, selaku Direktur Pascasarjana Universitas
Islam Riau yang telah memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana
belajar sehingga penulis dapat menimba ilmu dengan maksimal.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos. M.Si, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu
Administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun tugas
akhir ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti, SE. MM. selaku Dosen Pembimbing I atas
bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga
penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah
memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya
kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Adminsitrasi
Publik Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan ilmu dan
pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Kepala dan pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kampar yang telah membantu dalam penyelesaian
tesis ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Kepada ayahnda Yulisman, S.Sos.serta ibunda Artina, S.Pd. MM, suamiku
Ade Syaputra, SE, anakku Nafisha Syauqina Ramadhani dan adekku M. Jordi
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Armanda, mertuaku Ernawati, S.Pd.Sd, terima kasih atas curahan kasih
sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak
ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau
berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah
SWT lah yang mampu membalasnya.
9. Teman-teman seperjuangan Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik
Universitas Islam Riau (UIR); terima kasih atas semuanya. Hari-hari
perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian
menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.
Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan,
bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan
menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT,
Amin Yarabbal Alamin
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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