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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum,w.wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhrinya karya ilmiah yang ditulis

dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dinas

Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bangkinang Kota

Kabupaten Kampar” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu

syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Strata Dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya

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

kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis

meyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan

berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap

kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses

penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan

dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulisan ini mengucapkan salut dan

terimakasih kepada :

1. Orang tua, Kakak, dan Adek kerena telah memberikan semangat dan dukungan

baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan

tepat waktu

2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, M.CL yang

telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam

menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ir Saipul Bahri, M.Ec,

yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis

pada pasca sarjana Unversitas Islam Riau yang beliu pimpin.
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4. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar

mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi

5. Dr. H.Rahyunir Rauf, M.Si, selaku pembimbing I yang telah memberikan

arahan dan membantu penulis selama menjalani studi

6. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., selaku pembimbing II yang memberikan arahan,

bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan

mengingatkan apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.

7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Administrasi

Publik Unversitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan ilmu dan

pengelaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik

Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan dorongan,kritik dan saran

serta ide-ide dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak

yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini, Akhirnya kepada Allah SWT penulis

berserah diri semoga penulisan tesis ini diridhoi-Nya dan bermanfaat bagi kita semua.
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