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Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Inspektorat Daerah

Kabupaten Pelalawan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintaha Desa”.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita
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Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk
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kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan

pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan

motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam
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dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Rusdi S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu

Administrasi Negara UIN Suska Riau.

5. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi
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dan juga dosen pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan,
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informasi, serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini

hingga selesai.

7. Ibu Roza Linda, SE, MM selaku Penasehat Akademik yang selalu

memberikan arahan dan motivasi untuk lebih baik.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di Jurusan Administrasi Negara

sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik

dan bernilai.

9. Untuk Inspektorat Daerah yang telah membantu dalam pemberian data dan

informasi yang dibutuhkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
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informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan penelitan.
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