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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur Alhamdulillah yang sebesar-besarnya atas kehadirat Allah Swt 

yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis telah dapat 

menyelesaikan penulisan Tesis ini, guna memperoleh gelar Magister pada 

Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penulisan 

Tesis ini membahas “FUNGSI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT 

DAERAH PROVINSI RIAU DALAM FORMULASI KEBIJAKAN 

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU 

 Selama penulisan ini penulis telah banyak memperoleh bimbingan, 

pengarahan serta motivasi dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, S.H, MCL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau  

2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri M.Ec selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

3. Bapak Dr. Rahyunir Rauf M.Si selaku dosen pembimbing I, yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini. 

4. Bapak Drs. Zaini Ali M.Si selaku dosen pembimbing II , yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini 
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5. Bapak/Ibu dosen, khususnya kepada Studi Magister Ilmu Pemerintahan 

Program  Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru pada umumnya, 

yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. 

6. Seluruh staf pegawai khususnya kepada Program Studi Magister Ilmu 

Pemerintahan Program  Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru yang 

telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai 

keperluan administrasi perkuliahan. 

7. Yang terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda 

yang telah memberikan Do’a, semangat, motivasi, dukungan dan telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini. 

8. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat dan teman yang 

telah memberikan dukungan, motivasi, semanagat dan Do’a sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan ini. 

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan 

penulisan Tesis ini kelak, semoga ALLAH SWT memberikan limpahan karunia 

dan  hidayah-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan, dan semoga 

penulisan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pembaca.  

           

 Pekanbaru,   Agustus 2017  

         

                                                        RIRIN PUSPITA 

 

 


