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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWarohmatullohiwabarokatuh 

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan 

nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat sekalian alam. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Visioner sejati yang 

menghantarkan ummat ini dari alam kegelapan (jahiliyah) menuju alam yang 

terang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya iman, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Semoga kita akan mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, amin ya 

Rabbala’lamin. 

  Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan di Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses yang 

cukup panjang untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) telah penulis lalui. Setelah 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Potensi Desa oleh 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Purnama Kampar di Desa 

Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan 

bantuan baik dari segi moril maupun materil serta dukungan oleh fasilitas yang 

memadai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

sampaikan ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 
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2. Ibunda tercinta, malaikat tanpa sayap Ibunda Wartini dan kakak tersayang 

Asmiwitanti yang telah merawat dan membesarkan serta memberikan 

semangat, doa, dan juga kasih sayang tak terhingga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan.  

3. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Pimpinan, Pembantu 

Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; 

4. Bapak Mahendra Romus, M.Ec, P.hD selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau Pembantu Dekan I, II dan III; 

5. Bapak Rusdi S.Sos, Msi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara; 

6. Ibu Weni Puji Astuti,S.Sos, M.KP, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara; 

7. Bapak Muammar Alkadafi S.Sos, Msi, Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya 

penulisan skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 

sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di  

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan; 

9. Terimakasih kepada saudara penulis kepada Bg Akmal, Akmil, Adi Muswir, 

Almuswantri dan Ardiwan, dan juga untuk kakak Yustin,S.Pd dan Desrita 

Lestari,SP yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada 

penulis dan kepada Kakanda Julhan Efendi Lubis, ST yang telah bayak 

memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.   
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10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Sosial yaitu ANA A dari A-Z yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, 

motivasi, saran bantuan serta do’a dalam penyusunan  skripsi ini. 

11. Terimakasih kepada sahabat yang selalu ada di setiap suka maupun duka 

yaitu, Fiora Fransiska Putri, Dila Samira, Rini Indriana, Rizka Delfi, Arif 

Budi Setiawan, Handy Slamet Praharja, Arif Hidayatullah dan M.Try Ridho 

Saputra yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga selesainya 

penulisan skripsi ini.  

12. Terimakasih kepada pengurus BUMDesa Purnama Kampar, Aparat Desa dan 

seluruh Masyarakat Desa Kampung Panjang yang telah memudahkan penulis 

dalam melaksanakan penelitian.  

13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang 

telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan dari 

Allah SWT. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab 

dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik disegi tulisan 

maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interprestasi yang diberikan 

untuk itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan 

penulisan lainnya nanti. 

Akhirnya atas semua yang telah diberikan oleh Orang Tua, sahabat dan 

teman-teman semua, pihak-pihak yang telah memberi dukungan, penulis hanya 

bisa mengucapkan kata “Terima kasih banyak”. Hanya doa yang dapat penulis 
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panjatkan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin... 

Amin ya robbal’ alamin. 

 Pekanbaru, Maret 2018 
  
 
 

                                                                                  Penulis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


