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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikumWr.Wb. 

Puji dan Syukur kehadirat Allah yang MahaEsa atas Rahmat dan hidayah-

Nya serta kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan dan 

mempersembahkan Skripsi sebagai tugas akhir kuliah yang mengambil judul 

“Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam 

Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 di Desa Sungai Pinang Kab. 

Kampar di Tinjau Dari Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota”. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada 

Nabi Muhammad SAW, Keluarga, dan para sahabatnya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia 

ini. Kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Oleh karena itu dalam penulisan 

Skripsi ini pun tentu saja masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu penulis harapkan adanya sebuah saran dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak yang dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih 

baik dan lebih bermanfaat. Semoga Skripsi ini bermanfaat untuk semua orang 

khususnya bagi pembaca. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

tidak terlepas peran dari bimbingan dari berbagai pihak. Sebagai ungkupan rasa 

hormat dan terimakasih, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada yang terhormat: 
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1. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Halim dan Ibunda Rahima 

penulis, yang berjuang dan berkorban demi mewujudkan cita-cita penulis, 

memberikan semangat dan motivasi dengan penuh cinta dan kasih sayang 

yang tak henti-hentinya kepada penulis. 

2. Kepada Abang-abang, Kakak dan adik penulis yakni Andi Susanto, Rino 

Aprianis, Ardi Rianto, Mulia Fitri Sari, dan Nanda Saputra yang selalu 

memberikan semangat juang tanpa henti kepada penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag M. Ag.,selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum. 

5. Bapak Firdaus SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen 

Pembimbing penulis yang Telah mengarahkan penulis dengan sabar dan 

pengertian dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

6. Bapak Wahidin M.Ag selaku Penasehat Akademis penulis yang 

memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. 

7. Ibuk Hj.Nuraini Sahu ,SH.,MH selaku narasumber dalam seminar proposal 

penulis yang memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. 

8. Bapak Kastulani SH.MH, Bapak Zainal Arifin Drs.MA dan Bapak Peri 

Pirmansyah SH.,MH selaku dosen menguji ujian Kompre penulis yang 

telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi 

ini. 
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9. Bapak dan Ibu Dosen UIN SUSKA Riau yang telah mendidik penulis 

selama perkuliahan. 

10. Seluruh staf tata Usaha dan Karyawan/i UIN SUSKA Riau. 

11. Seluruh Panitia penyelenggara pemilihan Bupati/WakilBupati Kampar 

2017 yang telah memberikan ijin dan data yang dibutuh dalam 

penyelesaian Skripsi ini 

12. Kepada teman-teman terdekat penulis khususnya Rianty, Zakiah, 

AmnaHarahap dan Santi Novika yang sudah memberikan dukungan dan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. 

13. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2014 UIN 

SUSKA Riau dan teman-teman UIN SUSKA Riau yang namanya tidak 

bias disebut satu persatu, serta pihak-pihak lainnya atas bantuan yang 

diberikan kepada penulis. 

Penulis berharap semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. penulis harapkan agar 

Skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya, Amin. 

Wassalamu’alaikumWr. Wb 

 

Pekanbaru,  Agustus 2018 

Penulis,  

 

 

 

WENI GUSTIANI  

NIM. 11427203838 

 


