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Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
SWT yang mana berjkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa
menyelesaiakn penulisan skripsi ini tepat pada wkatunya dan diberi judul
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KETERANGAN PINDAH DATANG WARGA NEGARA INDONESIA
(SKPDWNI) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU”. Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat
dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Shalawat dan salam

tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi

Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat islam. Semoga shalawat
dan salam sellau tercurahkan kepada Rasullullah SAW dan para sahabat-sahabat
dan kita tergolong kepada orang-orang ahli surga Amin.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis
hrapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan
dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar
besarnya

kepada

semua

pihak

yang

telah

membantu

penulis

dalam

menyelesaiakan penulisan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi
Allah SWT. Dengan segala keredahan hati, penulis menghanturkan banyak
terimaa kasih kepada :
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1. Allah SWT karena dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
2. Ayahanda Mazlan dan Ibunda tercinta Yeni Marlina, dan adikku Utari
Septi Anisa, dan Adiku Melsi Mailani, dan Adiku Radit Maifendra, dan
adikku Cila Jestia, yang tak henti hentinya memberi dukungan moril dan
materil serta doa kepada penulis, shingga penulis dapat menyelesaikan
endidikan di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi
DAN Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan
ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan
Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs.H. Almasri.MSi selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan banyak waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna
penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hariza Hasyim, SE, M.Si selaku penasehat akademis penulis di
Jurusan Administrasi Negara.
7. Terimakasih kepada semua dosen dan staf-staf pegawai Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosil.
8. Terima kasih kepada pegawai Disdukcapil Kota Pekanbaru yang telah
membantu poenylis dalam penulisan skripsi ini.
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9. Terima kasih kepada kelurga dan kerabat yang telah memberi semangat,
doa dan dukungan kepada penulis kepada kakak yunisa, terimakasih telah
membantu dan membeeri semnagat dan motivasi penulis meskipun dari
kejauhan.
10. Terima kasih untuk sahabat seperjuangan (E.Meidya Asmona, Sela Ginela
Cherea Nata, Salnawati, Ruzikna, Dotri Yulita, Indri Novianty, Alfira
Novasary, Amin, Dita, Dian, Ego Saputra) yang telah banyak membantu
dan memeberi dukungan kepada penulis, kalian sahabat terbaikku. Dan
terimakasih juga untuk semu teman- teman local ANA I angkatan 2014
yang tidak mungkin diucapkan satu persatu.
Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar besarnya, semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua,
aminn.

Pekanbaru 13 Maret 2018
Penulis

Jeni Selviona
NIM.11475205339

iv

