
 ii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb... 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rasullullah 

SAW, rasul pilihan serta suri tauladan, serta pada keluarga dan para sahabatnya 

diatas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat. 

Pembuatan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu Program Studi Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul: “ANALISIS 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006 

TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN (STUDI KASUS 

KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)”. Penulis menyadari bahwa 

dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh 

dari kesempurnaan. Atas segala keterbatasan penulis, tentunya diharapkan kritik 

dan saran demi tercapainya kesempurnaan penulisan penelitian dimasa yang akan 

datang. 

Selanjutnya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

do’a, dukungan, motivasi serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan 

ucapan terimakasih kepada: 
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1. Bapak Prof. Munzir Hintami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Ibuk DR. Herlinda, MA, selaku Dosen pembimbing yang telah 

memberikan masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam 

penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta 

karunia-Nya, Aminnn... 

5. Ibuk Devi Deswimar, S.Sos, M.Si, selaku Penasihat Akademis. 

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan 

ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

7. Terkhusus kepada Ayahku (Misrul) dan Ibundaku (Elfa Yanti), 

terimakasih atas segala cinta dan kasih yang senantiasa terpatri dalam do’a 

dan sudutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur 

yang panjang serta bermanfaat. Amin ya Robbal ‘Alamin. 

8. Kepada abangku Bayu Harika yang tidak pernah mengeluh untuk 

memberikan perhatian baik secara jasmani maupun rohani, semoga Allah 

SWT selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berkah dan berlimpah, 

Aminnnn... 

9. Kepada Andika Prastya, S.Sos, yang tak henti-hentinya memberikan 

semangat, support, doa, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis selama 

perkuliahan sampai dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Kepada keluarga di Basecamp, Amir Nurhisam, Andre Rezki, Fatmiwati, 

Gusni Eliza, Ilma Nuryulianti, Intan Junita Wenasari, Khoirul Amin, M. 

Hamdan syakirin, Maulia Rizki, yang selalu support dan motivasi dalam 

segala hal, selama perkuliahan yang selalu ada di saat masa sulit maupun 

di masa senangnya. Semoga senantiasa  diberikan kesehatan dan rahmat 

dari Allah SWT. Aminnn... 

11. Kepada Maisyaroh Hutagalung, Marini Yanti, Ahmad Kausar, dan teman-

teman KKN Pelintung yang selalu support dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

12. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal F 

Angkatan Tahun 2014, terimakasih atas motivasi, dan bantuannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi masukan serta dorongan 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan besar penulis 

semoga Allah SWT senantiasa membalas budi yang telah diberikan kepada semua 

pihak  kepada penulis. Aminn ya Robal ‘Alamin .  

Wasalamu’alaikum Wr.Wr 

Pekanbaru,      April 2018 

Penulis, 
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