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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

segala rahmat dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Efektivitas Penertiban Bangunan Ruko (Rumah dan 

Toko) Ilegal Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak” diajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan 

maksud guna menyempurnakan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada beragai pihak 

yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah – mudahan 

mendapat pahala disisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada : 

1. Ayahanda tercinta Tasman dan Ibunda tersayang Pariem. Terima kasiah atas 

kasih sayang dan segala yang telah ayah dan ibu berikan dari mulai ananda 

dalam kandungan hingga sekarang, jasa dan pengorbanan ayah dan ibu tak 

tergantiakn oleh apapun di dunia ini, semoga ayah dan ibu selalu diberi 

kesehatan dan kemurahan rezeki. Serta terimakasih kepada kakak,abang dan 

adik yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. 
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Rusdi, S.SOS,MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan 

selaku Dosen  Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, 

saran, dan Ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi 

ini tepat waktu.  

4. Kepada Ibu Weni Puji Hastuti, S.sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Kepada Bapak Rodi Wahyudi S.sos, M.soc.SC selaku dosen pembimbing 

proposal yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan 

dan motivasi dalam menyelesaikan proposal. 

6. Kepada Bapak Afrinaldi Rustam S.ip selaku dosen penasehat akademik 

peneliti yang selalu memotivsi dalam kegiatan akademik. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan 

di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

8. Pihak Instansi – instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama 

Kecamatan Sabak Auh, Satpol PP dan UPTD Tata Ruang dan Cipta Karya. 
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9. Buat saudara keponakan penulis, Riski Stiawan, Vera Febriana, Fadli, Rahma, 

Yeyen, Pandu, Yahya dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu, terimakasih atas saran dan motivasinya. 

10. Buat Sahabat – sahabat tersayang Warisah, Karman, Firdaus, Riyanto, Ahmad 

Fauzi, Suhendri, Dimas Irawan, Sri Astuti, Fatonah dan yang lainnya tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas saran dan motivasinya. “ 

You’re my best friend’’. 

11. Buat tetangga Kos Bang Nanda dan Kak Leni yang selalu membantu baik 

dalam keadaan senang maupun susah terimaksih atas motivasinya. 

12. Buat teman – teman seperjuangan penulis, terutama lokal K angkatan 2013 

Jurusan Administrasi Negara, Lisdahlia, Rahmawati, Rizki Andre, Sulaiman 

dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas 

saran dan motivasinya. 

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pendukung dan 

penyemangat penulis ucapkan terimakasih banyak semoga ALLAH SWT memberikan 

balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. 

Pekanbaru,    Maret 2017 
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