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Assalamu’alaikum Wr.Wb...
Alhamdulillah, sujud syukur kehadirat Allah SWT, penulis akhirnya dapat
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6.

Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si dan bapak Arief Rifa’i Harahap,
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perbaikan yang bermanfaat dan sangat membangun sehingga isi tesis ini
menjadi jauh lebih baik lagi.
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selama ini.
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Pada penulisan tesis ini, penulis menyadari masih banyak terdapat
kekurangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara
penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan
saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulis tesis. Harapan penulis semoga
tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran bagi berbagai pihak
yang memerlukannnya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi masukan yang
berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb...
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