KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb
Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada zat wajibal wujud allah
subhanahu wata’ala karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan
skipsi ini dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan di Desa Sungai Jalau
Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar”. Dalam rangka memenuhi

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih
banyak kelemahan-kelemahannya baik dari segi penulisan kalimat maupun materi
yang disajikan. Namun demikian dengan segala kerendahan hati dan segala
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Penulis berusaha
semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan
memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil. Oleh sebab
itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga kepada.
1. Ayahanda Zaini dan Ibunda Zulhijjah tercinta yang telah memberikan
limpahan kasih sayang dan do’anya kepada ananda tercinta serta selalu
menjadi motivasi utama dalam hidup sehingga ananda dapat menyelesaikan
kuliah. Buat adikku tersayang Alfin Ade Saputra dan Fajria Asima terima
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kasih untuk perhatian, pelajaran hidup dan dukungannya, baik itu secara moril
maupun materil.
2. Bapak Rektor UIN, Prof. Dr. Munzir Hitami, MA, selaku pimpinan.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.M.Ec. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Rusdi, S.Sos,MA selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibuk Weni Puji Hastuti , S.Sos, M.Kp. selaku sekretaris Jurusan Administrasi
Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Ibuk Abdiana Illosa, S.Ap MPA. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi
ini.
7. Bapak Mahmuzar, M.Hum. selaku Penasehat Akademis.
8. Bapak/Ibu dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang
telah sabar dalam memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada
penulis selama perkuliahan.
9. Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa beserta pegawai desa, yang telah
meluangkan waktunya membantu penulis dalam mendapatkan data serta
informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Buat sahabat-sahabat ku Dilaracy yang telah memberikan semangat dan
dukungannya selama perkuliahan dan penulis pun bisa menyelesaikan karya
ilmiah ini .
11. Buat sahabat penulis Almahira Elsi, S.Sos, Dina Gustina Azriani, S.Sos, Nur
Atika, Mirdatul Jannah, Nurlailis, Lilis A, Elga, Ade purmatisa, Nanun, Ely
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Nelda dan seluruh sahabat-sahabat penulis khususnya ANA C tahun ajaran
2013 serta teman-teman baik yang dekat maupun yang jauh yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas do’anya yang tercinta,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Atas semua yang kalian berikan, penulis tidak bisa membalasnya kecuali
do’a yang bisa penulis panjatnya semoga kebaikan yang telah diberikan kepada
penulis mendapat balasan pahala yang tidak terhingga dari Allah SWT, Amin Ya
Robbal Alamin…
Pekanbaru,

Februari 2017

Penulis
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