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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis 

dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis yang berjudul “ANALISIS 

PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN PADA BIRO ADMINISTRASI 

UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU” ini penulis tulis dan ajukan 

kefakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi sekaligus 

memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik. 

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab tesis ini sesuai dengan 

kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas. Walaupun 

demikiian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah tesis ini mungkin 

ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis 

berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. 

Penulis menyadari pula bahwa dalam studi maupun dalam proses penulisan dan 

penyelesaian tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara 

khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri. M.Ec, M.Si selaku Direktur Program Pasca Sarjana 

Universitas Islam Riau Pekanbaru.  

3. Ibu Lilis Suryani. S.Sos M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi  

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau 

4. Bapak Dr. Nurman. S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi kesempurnaan tesis saya ini. 

5. Bapak Dr. H.A. Tarmizi Yussa, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah yang 

telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi kesempurnaan 

tesis saya ini.  
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6. Dosen – Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak 

memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis menyelesaikan perkuliahan 

ini. 

7. Bapak Wakil Rektor II Bidang Adminisrasi Umum dan Perencanaan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan data peneltian 

selama dalam penulisan tesis saya ini 

8. Terimakasih kepada keluarga tercinta yang senantiasa mendampingi dan memberikan 

motivasi serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. 

9. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat dan teman yang telah 

memberikan dukungan, motivasi, semangat dan Do’a sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan ini. 

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membaca nya terutama bagi penulis sendiri sehingga mendapatkan tambahan ilmu 

dalam bidang ilmu administrasi publik dikemudian hari serta semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan limpahan kasih sayang kepada mereka yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan tesis ini. 

 

Pekanbaru,     Juli 2018 

 

            Kafrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


