KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr. Wb.
Alhamdulillah segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan

skripsi

dengan

judul

:

“EVALUASI

PELAKSANAAN

PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) DESA NUSANTARA JAYA
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”.
Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa
Skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan
dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu
penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak
yang telah membantu. Adapun ucapan terimakasih secara khusus penulis
sampaikan kepada mereka yang berjuang dibalik punggung ini yaitu kedua orang
tua tercinta Ayahanda Sumardi dan Ibunda Siti Kapsah, yang tidak pernah
hentinya mendoakan dan memberikan dukungan, Motivasi dan semangat kepada
penulis. Selanjutnya penulis juga ingin berterimakasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau beserta stafnya.
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3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si sebagai ketua Jurusan dan Ibu Weni
Puji Hastuti S.Sos, MKP sebagai sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si Selaku pembimbing yang telah
meluangkan waktu banyak dan memberikan arahan serta bimbingan
kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada
penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan
kemudahan dalam administrasi.
7. Kepada mereka yang berjuang dibalik punggung ini keluargaku tercinta
terutama Ayahanda Sumardi dan Ibunda Siti Kapsah, Adikku Bagas Susilo
dan seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan
dukungan penuh kepada penulis.
8. Kepada teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015
terlebih untuk kelas B yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis
selama berada dibangku perkuliahan. Percayalah kalian semua sangat luar
biasa.. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu
menjadi teman selamanya. Aamiin
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9. Seluruh peserta KKN

(Kuliah Kerja Nyata) Angkatan 42 Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus buat Kawan KKN Desa
Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Bg
ary, Lee, Baby Q, Ajo, Suryani, Dila Fartner In Gibah, Mbak Yana, Olen,
Delvi dan Iin yang telah membantu penulis mengembangkan diri menjadi
pribadi yang mampu bertanggung jawab dan mandiri. Kalian Gokelll.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua
bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah
dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Aamin.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat
banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendaha hati penulis
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya
lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca
sekalian. AamiinYaRabbal’alamiin
Wassalamu’alaikumWr. Wb.
Pekanbaru, Juni 2019
Penulis,

DESMA ELITA
NIM. 11575205130
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