
i 
 

KATA PENGANTAR  

 

 

 Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan 

Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan 

judul“Analisis Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.  Shalawat beserta salam semoga senantiasa 

terlimpah curahkan kepada baginda alam kita yakni Nabi besar  Muhammad SAW, 

yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan 

ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.  

 Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan 

penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi 

semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung 

maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama: 

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada 

penulis. 

2. Kepada keluarga kecil yang sangat berjasa dihidup penulis Ayahanda 

Syaharuddin dan Ibunda Suratnawati tercinta, terimakasih yang takterhingga 



ii 
 

atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam 

mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat 

dan Ridho-Nya kepada kedua orangtua penulis. Amin. Serta kepada Kakanda 

Ricky Kurniawan, Richa Gusriani, dan Rio Syahputra yang selalu 

memberikan semangat, dorongan serta kasih sayangnya kepada penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag. M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Chandra Jon Asmara, S.Sos, M.Si, selaku Penasehat Akademik penulis 

di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Bapak Mashuri, MA selaku dosen pembimbing proposal yang telah banyak 

memberikan masukan, nasehat, pengarahan dengan tulus kepada penulis 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak membimbing penulis hingga terselesainya skripsi ini dengan 

baik. 

8. Kepada seluruh dosen pengajar yang pernah mengajar penulis dari semester 1 

hingga akhir semester 7 yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar 

biasa, sehingga penulis mampu menempuh pemelajaran hingga titik ini.  Serta 
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seluruh dosen yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Kepada keluarga besar penulis baik itu dari keluarga papa maupun keluarga 

dari mama yang selalu memberikan semangat serta pertanyaan-pertanyaan 

yang membuat penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 

cepat. 

10. Jadza-Kallah Khairan Katsiiraan kepada orang special Adinda Grestary 

Dwiwanty S.Sos, yang telah banyak membantu penulis dalam hal apapun, 

baik itu semangat, nasehat,  jasa, pemikiran dan selalu ada disaat penulis 

susah maupun senang. Semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya. Aamiin.   

11. Kepada teman-teman seperjuangan “lingkaran kecil Illahi”dari awal semester 

1 jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 terkhusus untuk Lokal 

ANA E’14 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu khususnya 

kepada Rizki Wiro Pangestu, Rio Rahmat Putra, Astri Yulia Devi, dan 

Septiani Hamsiah yang selalu menjadi tempat penulis bertanya dan telah 

banyak membantu serta melengkapi segala kekuarangan dari skripsi ini. 

Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis 

cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa 

sepengetahuan penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang 

turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan Skripsi ini.   
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Alhamdulillah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya 

bagi kita semua, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amin. 

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan 

pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam Skripsi ini, begitu pula 

dalam penulisannya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih banyak terdapat kekurangan,, maka dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritikdan saran yang membangun dari semua pihak, demi 

kesempurnaan skripsi ini dan sebagai modal penulis dimasa mendatang.  

Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan sebagai 

amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya.  Shalawat serta salam semoga tercurah 

kepada Nabi Muhammad Shallallaahu’alaihiwaSallam beserta keluarga, para sahabat 

dan para pengikutnya hingga hari akhir, dan semoga pengorbanan dan segala 

sesuatunya yang  dengan tulus dan ikhlas telah diberikan dan penulis dapatkan akan 

selalu mendapat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Amin. 

 

Pekanbaru, 25 Juli 2018 
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