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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.   

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis  panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Dan shalawat 

beriring salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa 

umatnya dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan yang 

dirasakan pada saat sekarang ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak 

Di Kota Pekanbaru”.   

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 

akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda tercinta 

Muhammad Nasir dan ibunda tersayang Zulbaida, serta  terima kasih juga kepada 

abang dan kakak Afdel dan Desi Novianti, Finarto dan Khamida, Rugandi dan 

Tuti Rahayu, Pepy Alpi, Amd dan Hannaefy. Terima kasih atas segala cinta, kasih 

sayang, doa, pelajaran dan inspirasi serta dukungan dan semangat yang selama ini 

tercurah kepada penulis. Juga untuk keponakan-keponakan kesayangan Novri 

Ramadhani, Defri Oktaviandi, Rangga Anggara, Novza valefi, Zahara Gusti 
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Rahayu, Hanan Raziq, Al Ghazali Ananda Gandi. Dan untuk yang spesial Aris 

Satria Putra, yang juga selalu memberikan dukungan, dorongan semangat dan doa 

kepada penulis. 

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan 

bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik 

secara langsung maupaun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan 

rasa hormat dan terima kasih yang setulusnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara. 

4. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku Skretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

5. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Konsultasi Proposal dan Dosen 

Pembimbing Skripsi, yang memberikan bimbingan, arahan, informasi 

kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini sampai selesai. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah memeberikan ilmu yang berharga kepada 

penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh staff dan karyawan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU. 
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8. Teristimewa buat teman seperjuangan Hamdati Husna yang selalu 

membantu, menemani, memberikan do’a, dukungan, motivasi dan waktu 

untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teristimewa untuk kakak Wasiah Sufi yang telah bersedia meluangkan 

waktunya, memberikan do’a, membantu, memberikan semangat, 

memberikan motivasi, dan telah mengajarkan banyak hal kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman Administrasi Negara S1 lokal J angkatan 2013 yang 

memberikan do’a dan dukungannya kepada penulis. 

11. Terimakasih kepada Diana Puspita Sari, Amalya Fitria, Rahmi Thunnisa, 

Siti Zuriati, Akbar Taufik, dan seluruh teman-teman khususnya S1 

Administrasi Negara lokal J angkatan 2013 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, semangat, do’a, 

sama-sama berjuang dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas-

tugas akhir kuliah. 

12. Terimakasih buat teman-teman KKN Desa Tanjung Harapan Yova 

Oktaviani, Rosella, Vivi Yuna Sari, Diana Puspita Sari, Yessy Herna, 

Yogi Nofra Erwandi, Rido Alfalah, Istiqfara Adzani Al_humairah, 

Mutiara Sri Hellida, Ary Khairul Rizal dan yang lainnya, yang mana 

namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah sama-sama 

berjuang dan berusaha, memberikan pengetahuan dan pengalaman, 

memberikan doa, semangat dan dorongan sehingga semua tugas bisa 

diselesaiakan secara kebersamaan   
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13. Terimakasih kepada ibu Hj. Misnah yang telah memberikan tempat tinggal 

selama penulis menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 

14. Terimakasih kepada Rosella, Khairinnisa, Wahyu Kurnia Ilahi, Suci 

Pratiwi yang telah tinggal bersama dirumah ibu Hj misnah, suka dan duka, 

do’a, semangat dan motivasi yang telah diberikan sangat berguna sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.   

15. Terimakasih kepada kakak tingkat Al Fauzal, Muslimin,S.Pd,  Faisal,S.Pd 

yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan do’a, memberikan 

motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti 

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.    

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, Maret 2017 

Penulis, 

 

 

DELI FARDILLA 


