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kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ajisman dan Ibunda Kurnia orang tua tercinta yang senantiasa

memberikan doa restu sehingga dapat menyelesaikan seluruh proses

pendidikan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar

2. Saudariku tersayang Putri Handayani dan Kuntum Khairah Ummah yang

selalu mendukung, mengarahkan serta mengajarkan saya ini untuk kuat dan

tegar menjalani kerasnya hidup beserta seluruh keluarga dan induak bako

yang selalu membantu dan mendidik agar menjadi pribadi yang baik.



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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektor

lainnya.

4. Bapak Dr. Drs. Muh.Said HM, M.Ag MM selaku dekan Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

5. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara

6. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris jurusan Ilmu

Administrasi Negara

7. Bapak H. Drs. Almasri ,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

membimbing, mengarahkan serta memberikan waktunya dalam proses

penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang

telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan nya kepada penulis

beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

9. Bapak Hendriadi, ST selaku Sekdes dan bapak Rahmis selaku kepala desa

kampung baru timur yang telah membantu dan memberikan masukan

kepada penulis dalam melaksanakan penelitian

10. Untuk sahabatku yang telah menjaga dan menemani layaknya saudara

kandung serta menjadi pendengar dikala susah senang yakni Zulkifli Alwi,

Andi Septia Nugraha serta Muhammad Safri Nur



11. Untuk teman-teman KKN desa Kampung Baru Timur tahun 2018 yang

sama sama membangun hangatnya kekeluargaan dengan segala kelebihan

dan kekurangan yang ada.

12. Tidak lupa terima kasih kepada kawan-kawan ANA G 2015 yang telah

berjalan 4 tahun bersama-sama dalam menikmati indahnya bangku

perkuliahan.

Tiada kata pantas penulis ucapkan kepada semuanya yang mendukung dan

menyemangati penulis haturkan terima kasih banyak semoga Allah memberikan

balasan atas kebaikan selama ini.

Pekanbaru,    April 2019
Penulis

Apce Notogo

NIM. 11575105583


