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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat,

taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan tesis ini dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan yang

penulis rencanakan. Tesis ini berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa

di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun

2017.”

Penulis dengan segala kemampuan yang ada telah berupaya

maksimal untuk menyusun kalimat demi kalimat, lembar demi lembar dan

bab demi bab agar penulisan tesis ini maksimal, namun demikian penulis

menyadari jika masih ada kekhilafan dalam penulisan baik itu kaidah

penulisan maupun isi tulisan, penulis sangat berharap kepada semua

pihak untuk dapat berkenan memberikan saran pendapat dan kritik yang

membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Penyelesaian penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan

rasa penghargaan dan terima kasih yang mendalam dan tulus kepada

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal tesis ini,

terutama kepada:
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1. Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan

menuntaskan pendidikan di lembaga ini.

2. Direktur Pasca sarjana Universitas Islam Riau yth. Bapak

Dr. Saiful Bahri, M.Ec yang telah memberikan berbagai

fasilitas belajar dengan penuh kenyamanan sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi Pasca sarjana ini dalam

waktu yang sesuai dengan yang direncanakan.

3. Ketua Program Studi Ilmu administrasi yth. Ibu Lilis Suriani,

S.sos, M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan

judul proposal yang penulis ajukan dapat segera disetujui.

4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos, M.Si selaku pembimbing 1 dan

Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku pembimbing 2

yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasihat

akademis sehingga proposal tesis ini dapat segera

diseminarkan.

5. Bapak dan Ibu Dosen khususnya pada program studi Ilmu

Administrasi yang telah mencurahkan keilmuannya kepada

penulis sehingga penulis juga dapat menambah wawasan

keimuan yang Insha Allah akan bermanfaat bagi semua

pihak.

6. Seluruh staf dan karyawan dan karyawati, Kepala tata

usaha beserta staf serta pustakawan, tenaga keamanan
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serta tenaga penyedia konsumsi di Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau yang telah tulus ikhlas melayani

kami semua selama perkuliahan di program magister pasca

sarjana ini.

7. Kepala Desa beserta perangkat serta ketua dan anggota

BPD Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja

Kabupaten Kampar yang telah membantu memberikan

informasi tentang pengelolaan dana desa di desa

setempat.

8. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik

serta memberikan doa restu sehingga penulis dapat

menempuh pendidikan pada program magister Pasca

Sarjana Universitas Islam Riau.

9. Istri tercinta (Nurul Badar) dan kedua anakku (Rizaldi

Fahrurrozi dan Assyifa Putri Ayuningtyas) yang juga

menjadi motivator tersendiri bagi penulis untuk

bersemangat menyelesaikan pendidikan.

10.Seluruh rekan-rekan baik rekan-rekan sesama kuliah

terkhusus program studi Ilmu Administradi Publik kelas A

angkatan XVIII maupun rekan sesama kerja yang juga

menjadi penyemangat walau penulis ini di usia yang tidak

lagi muda, namun semangat tetap berkecamuk berkat

dorongan kawan-kawan semua.
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Terhadap semua pihak di atas, penulis tidak dapat

membalas akan semua kebaikannya, namun semua

penulis serahkan kepada Allah SWT smoga menjadi

tambahan nilai ibadah yang akan memberi kebaikan di

dunia dan keselamatan di hari kemudian.

Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan tulisan ini dapat

memberikan  manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, November 2018
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