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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim… 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan 

salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah 

berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat 

manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.  

skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau. Judul yang penulis 

ajukan adalah “FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH MENANGGULANGI BANJIR DI KECAMATAN 

BANGKINANG” 

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat:  

1. Ayahanda Muhammad Yatim dan ibunda Rosmaini yang begitu tulus dan 

bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan 

moral demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do’a beserta dukungan 

yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. 

2. Bapak rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta 

jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M. Pd, Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi Saleh, Lc, MA, Wakil Dekan I Fakultas 

Syariah dan Hukum, Dr. Hj. Hertina, M. Pd, Wakil Dekan II Fakultas Syariah 

dan Hukum, Dr. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan 

Hukum yang telah mempermudah proses penyelesaian Skripsi ini. 
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4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH. MH, dan Sekretaris 

Jurusan Bapak Asril, SH. MH, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah 

banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. 

5. Bapak Firdaus, SH. MH, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan 

kemudahan selama penulisan Skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu para Staf pada Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten 

Kampar yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti, 

semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan 

masa mendatang. 

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima kebaikan mereka dan 

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini 

bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb…  

 

 

Pekanbaru, April 2017 

Penulis  

 

 

    

Putra Demytri 

 

   


