
i 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

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 rasullah SAW, rasul pilihan serta suri 

tauladan, serta 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 Strategi Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Dalam Penanggulangan Bencana Daerah. 

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 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 doa, dukungan, 

motivasi serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan segala 

ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1.  Bapak Prof. Munzir Hitami, 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 



ii 
 

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 Weni Puji Hastuti, S.Sos.,M.Kp selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. 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 

6. Dosen, Pegawai dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang 

bermanfaat kepada penulis 

7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau 

Bapak H. Edwar Sanger,SH., M.Si dan Kepala Bidang serta pegawai-pegawai lainnya 

8. Kedua orang tua tercinta ayah Ismail dan Ibu Fitriati, yang tidak pernah menyerah 

terus mendukung dan memberi dorongan untuk terus maju dan berkembang agar 

menjadi anak yang berbakti dan sukses dimasa depan. Selain itu, terimakasih telah 

memberikan kasih saying dan perhatian yang luar biasa pada penulis dan memberi 

dukungan moril maupun materi selama melaksanakn perkuliahan hingga sampai saat 

ini. 

9. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal E angkatan 2014 semuanya 

yant tidak disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas motivasi, dan bantuan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

 



iii 
 

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. Amin Ya Robbal 

Alamin. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

       Pekanbaru, Februari 2018 

       Penulis, 

  

RAHMAWATI  

NIM 11475205064 

 


