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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahhirobbill’alamin, segala puji dan syukur penulis sampaikan  

kepada allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga 

mampu menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan, 

Shalawat dan salam Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 

Alihi Sayyidina Muhammad, Semoga dapat di limpahkan buat junjungan alam 

nabi besar Muhammad SAW, sebagai seorang rasul yang di utus oleh Allah SWT 

untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. 

Penulisan Tesis ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi  syarat 

untuk  penyelesaian studi guna memperoleh Gelar Magister Sain (S2) Ilmu 

Administrasi pada Pasca Sarjana Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Penulis 

mengangkat judul Tesis mengenai” Pengelolaan Program Paket C Islam 

Terpadu Al Husna Di Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar Provinsi Riau” 

 Penulis sengaja mengambil penelitian berkenan dengan kinerja karena 

menurut penulis, Di samping sebagai proses pembelajaran, juga sebagai 

kegemaran penulis dalam menjamahnya baik secara lisan maupun tulisan.dalam 

penelitian yang penulis garap ini masih banyak terdapat kekurangan.berkat 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak,penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL, Selaku Rektor universitas 

Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimbah ilmu di 

Universitas Isalam Riau. 
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2. Bapak Dr. H. Syafhendri, M.Si. Selaku Pembimbing I dalam penulisan 

Tesis ini, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan 

waktunya. 

3. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Si. selaku pembimbing II dalam penulisan 

Tesis ini, Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam 

membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini 

sesuai dengan waktunya; 

4. Bapak dan ibu dosen PascaSarjana Universitas Islam Riau yang telah 

memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga 

kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen di balas oleh Allah 

SWT; 

5. Karyawan dan Karyawati Bagian Keuangan BAAk, Sekretaris UIR, Bank 

Uniristama, Tata Usaha, Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah 

memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang 

berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis; 

6. Seluruh Kawan-kawan Perkuliahan Pascasarjana Ilmu Administrasi yang 

telah berjuang bersama penulis dalam penyelesaian tesis ini, semoga 

Allah SWT membalas jasa yang telah diberikan. 

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih ada kekurangan baik 

dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran 

yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya 

semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin 
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    Pekan baru, 20 Juni 2018 
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