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KATA PENGANTAR  

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbi’l’alamin, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya. Kemudian Shalawat dan salam 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat dan rahmat 

beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni 

nikmat Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini dan sampai 

akhirnya nanti InsyaAllah. 

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan Izin dan 

Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: 

“Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Studi Kasus Kecamatan Padang Panjang 

Barat”. Sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 

Program Strata Satu dan semua itu tidak terlepas pula bantuan dari berbagai pihak 

baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar besarnya, kepada Yth ; 

 

 

 



 

iii 
 

 

1. Kedua orang tua penulis Papa Dasri Nasution dan Mama Ermiwati 

yang telah membesarkan, mendidik dan memotovasi dengan penuh 

pengorbanan dan ketulusan hati sehingga selalu menjadi inspirasi 

dalam setiap langkah kehidupan ini. 

2. Nenek Yusmiati, Adik Ari Admiral, Adik Andre Rahdiansyah, Adik 

Nia Delvita tercinta yang selalu berbagi keceriaan dan mendo’akan 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.  

3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor 

UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk membina ilmu sedalam-dalamnya. 

4. Yang terhormat Bapak Mahendra Romus, DR, SP.M.EC selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau beserta ibu Dr. 

Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, 

SE, M,Si Ak selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum 

selaku Wakil Dekan III. 

5. Yang terhormat Bapak Rusdy, S.Sos, MM selaku Ketua Prodi Jurusan 

S1 Administrasi Negara yang telah memberi masukan terhadap skripsi 
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rahmat dan hidayah dari Allah SWT dan mudah–mudahan Skripsi ini dapat 
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Akhirnya kepada Allah SWT Penulis berserah diri dan kita sebagai 

manusia biasa penulis mohon ma’af, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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Allah SWT dan senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. 
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