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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Sang Pencipta yang 

senantiasa penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala limpahan 

nikmat, rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan 

Tesis ini sebagaimana yang diharapkan. Tesis ini merupakan sebuah karya yang 

penulis persembahkan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri penulis 

khususnya dan bagi seluruh pembaca karya ini umumnya. 

Shalawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan 

alam teladan bagi umat manusia, pemimpin yang bisa merubah peradaban dunia 

dari masa kejahilian sampai menuju masa kejayaan dan kemakmuran. Beliau sang 

Revolusioner sejati dan akhir dari para nabi, yakni Nabi Muhmmad SAW yang 

telah membimbing umatnya untuk menuju kebahagaian dunia dan akhirat.  

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini banyak 

pihak yang telah memberikan bimbingan serta bantuan baik moril maupun materil 

kepada penulis. Sudah menjadi kepatutan bagi penulis untuk menyampaikan rasa 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang berjasa yaitu: 

1. Orang tua, suami dan anak-anakku, kakak dan abang karena telah 

memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil 

kepada saya untuk menyelesaikan proposal tesis ini. 

2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE, MA 

yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada 

penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin 
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3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, 

M.Ec yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan 

kepada penulis dalam menimba ilmu pada Program Pascasarjana 

Universitas Islam Riau yang beliau pimpin. 

4. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam 

Riau, Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si yang juga turut memberikan 

pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan 

membantu penulis selama menjalani studi. 

5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Pembimbing I  (Satu) yang 

disela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktu untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat 

terselesaikan. 

6. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku Pembimbing II (Dua)  yang secara 

intensif telah memberikan arahan dan koreksi dan kemudahan dalam 

penyelesaian tesis ini. 

7. Bapak/Ibu Dosen yang selalu membina dan mengarahkan serta 

memberikan petunjuk sehingga memberikan ilmu dan menambah 

wawasan cara berpikir yang dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan 

tugas-tugas nantinya. 

8. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau 

dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu 

penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan 

keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian tesis ini. 
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9. Teristimewa untuk teman- teman dan rekan-rekan satu angkatan Program 

Studi Ilmu Administrasi Publik. 

10. Semua pihak yang telah ikhlas membantu penulis sehingga dengan 

bantuan yang mereka berikan, penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. 

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau semua 

dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Amiin. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar penyusunan tesis ini masih 

banyak kekurangan, saran yang baik sangat penulis harapkan. Dengan segala 

kekurangannya, mudah-mudahan karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 

sekalian.  

          Pekanbaru, 10 Mei 2017 

                                                                                              Azmiati 


