KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan
rahmat dan hidayahnya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya berupa iman ilmu,
kesabaran, kesehatan, keikhlasan, serta optimis yang diberikan-Nya kepada
penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DIDESA TANJUNG MEDAN
KECAMATAN

CERENTI

KABUPATEN

KUANTAN

SINGINGI”.untuk

melengkapi persyratan guna mencapai gelar Sarjana Strata satu (SI) pada Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN SUSKA RIAU.
Selanjutnya sholawat beriring salam penulis haturkan kepada Rasulullah
SAW, yang telah berhasil membawa umatnya kealam yang penuh ilmu
pengetahuan ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan
saran dari semua pihak yang sifatnya membangun.
Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang
tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan
semangat serta dorongan baik yang bersifat material mapun bersifat spiritual
terutama penulis sampaikan kepada “
1. Kedua orang tua tercinta, teruntuk ayahanda Muhammad Isa dan ibunda
tercinta Rosnilam yang telah mengorbankan segala tenaga, upaya, kasih
saying, serta tetesan air mata dan doa yang tak henti-hentinya untuk penulis,
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata yang dapat
diungkapkan lagi selain rasa terima kasih
2. Untuk yang tersayang suami Ananda Rego sufri yang telah memberikan
semangat, doa dan telah mengorbankan segala nya untuk ananda sehingga
ananda bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasi suami ku.
3. Bapak Dr.Dres.H.Said HM,M.Ag,MM selaku dekan fekonsos
4. Bapak Dr.Kamaruddin, S.Sos,MKP selaku kajur administrasi negara yang
juga sudah membantu dan membimbing dalam pekerjaan skripsi ini
5. Bapak rusdi , S.Sos, M.A,. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan
waktu nya dan membantu ananda dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Muhammad neru sebagai kepala desa Tanjung Medan, bapak Repolita
sebagai ketua BPD serta seluruh anggota BPD, aparat desa dan masyarakat
desa Tanjung Medan kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang
turut membantu dalam penulisan skripsi in.
7. Untuk seluruh kakak, abang dan adik-adik ku yang memberikan motovasi dan
doa nya untuk penulis
8. Terima kasih juga untuk sahabat ku riska dan afrida karlina yang selalu
memberikan semngat dan dukungan serta doa kepada ananda. Sahabat yang
selalu ada saat suka dan duka. Terima kasih sahabat ku.
9. Teman-teman seperjuangan yang ada dijurusan administrasi Negara local B
angkatan 2014, terkhusus untuk khairani azzahra, lepinari, fauzi ani putrid,
khairul amin, butuh lembaran panjang untuk sebutin satu persatu mohon maaf
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yang tidak disebutkan namanya. Terimakasih, jazakumullahukhairan ananda
sampaikan kepada teman-teman semuanya
10. Khusus buat teman PKL di kantor Bupati Kuantan Singingi, lepinari,
Muhammad hamdan syakirin, hendra gunawan ocha yang juga telah
membantu ananda dalam penulisan skripsi ini
11. Teman- teman KKN sungai limau kabupaten yang juga telah memberikan
semangat kepada annda, teima kasih.
12. Dan buat seluruh saudara-saudara yang telah ikut membantu untuk
menyelasikan skripsi ini. Terima kasih banyak.
Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan. Bukan
maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terima kasih yang
sedalm-dalamnya semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat
ganda. Amin.

Pekanbaru, 15 Juni 2019
Penulis

NELI YANTI
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