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KATA PENGANTAR 

 

 

 

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

telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penelitisn ini. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi 

muhammad SAW. Dimana atas berkat dan rahmat beliaulah kita dapat merasakan 

kenikmatan yang tak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita 

rasakan sendiri dan sampai akhir nanti insyaalla. 

 Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-

nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2017 Tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga(Studi kasus : Kecamatan 

Tampan ) 

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam 

dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 

Demikianjugahalnya yang penelitirasakan, akhirnyadenganizindan rahmat 

Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini dengan tepat 

waktu. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. MunzirHitami, MA selakuRektorUniversitas Islam 

Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
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2. Bapak Mahendra Romus, M.Ec.Ph.d, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu SosialUniversitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan IlmuAdministrasi Negara. 

4. IbuWeniPujiHastusiS.Sos, M.KpselakuSekretarisJurusanIlmuAdministrasi 

Negara. 

5. Bapak Mashuri, MA delaku penasehat Akademik yang telah memberikan 

araham dan nasehat kepada peneliti 

6. Bapak aprinaldy, S.IP, Msi sebagai dosen konsultasi dan pembimbing 

proposal penelitian yang memberikan arahan kepada peneliti 

7. Ibu Irdayanti. S.IP,MA selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing 

skripsi, yang memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada 

peneliti selama menyelesaikan skripsi hingga saat ini. 

8. Bapak dan ibu dosen sertra Pegawai jurusan Ilmu Administrasi Negara 

sebagai aspirasi peneliti menajdi manusia yang memiliki ilmu yang baik 

dan bernilai 

9. Ayahanda Indra dan Erdiana yang telah merawat, membesarkan dan 

mendidik serta memberikan semangat kepada penulis dengan penuh kasih 

sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kepada suami peneliti Akie Hito S.Kep, yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat kepada peneliti hingga selesainya penulisan skripsi 

yang telah peneliti buat. 
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11. Kepada adik-adik peneliti Ceria, Nanda, Aru yang selalu menanyakan 

kapan selesai kuliah sehingga membuat peneliti semakin bersemangat 

untuk menyelesaikan penelitian ini 

12. Kepada Kosma atau rekan saya Derry Prasti Reza S.sos yang seallu 

memeberikan arahan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi. 

13. Kepada seluruh guru-guru dan teman-teman di mana saya menimba ilmu 

mulai dari SD,SMP,SMA khususnya SD 014Conocong Luar, SMP Negeri 

1 Concong Luar dan SMA Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 

14. Kepada teman seperjuangan yang masih melakukan penelitian serta rekan-

rekan dari Ilmu Administrasi Negara kelas E 2013 yang sudah menjadi 

sarjana Administrasi Negara yang telah memberkikan semangat dan suport 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

15. KepadaTim KKN Kelurahan Tempuling dan rekan-rekan lainnya yang 

tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu yang telah membantu dan 

mensuport peneliti dalam penulisan skripsi ini 

Peneliti menyadari bahwa penulisan masih jauh dari kesempurnaan baik 

dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran 

dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang 

semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

 

Pekanbaru,  Desember 2016 

Penulis, 

 

 

 

Eka Ulan Intari 

NIM. 11375202036 


