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KATA PENGANTAR 

 
 Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT 

atas segala nikmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penyusunan skripsi dengan 

judul “Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri 

Hilir ” bisa diselesaikan dengan baik.  

 Sholawat beserta salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi 

besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliaulah saat ini kita bisa 

merasakan dunia yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, semoga beliau 

bisa kita jadikan tauladan kita dalam menjalani kehidupan ini agar bisa berbahagia 

baik dunia maupun di akhirat kelak. Amiin. 

 Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini 

penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tanpa 

bantuan mereka sangat sulit sekali bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka dan memberikan ganjaran yang 

setimpal atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 
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 Atas bantuan yang telah diberikan tersebut, dalam kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak 

terutama penulis sampaikan kepada : 

1. Keluarga tercinta, kepada Ayahanda (Sunarso) Ibunda (Nurhayati) adik 

(Wynne Dwi Astuti dan Avrilia Putri Lestari) yang merupakan sumber 

semangat dan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

3. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si selaku Senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial sekaligus pembimbing skripsi saya yang telah memberikan banyak 

arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MM selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. 

5. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara. 

6. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku pembimbing 

konsultasi proposal yang telah memberikan banyak arahan dan petunjuk 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Ak selaku Pembimbing Akademis yang telah 

membimbing penulis selama ini. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, 

kemudian juga kepada seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 
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9. Bapak Camat Tembilahan Hulu beserta seluruh jajarannya, bapak Lurah 

dan bapak Kepala Desa yang ada dilingkungan Kecamatan Tembilahan 

Hulu atas bantuannya dalam memberikan data yang penulis butuhkan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Untuk yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini, terkhusus untuk Nurwono Yudo dan 

sahabat-sahabat tercinta ANA F terutama Seli Ristiana Nurul Nadilah Reni 

Abd. Hamid Savez Riski dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga untuk teman-teman KKN terutama 

Yusni Herlian, Wirdatul Jannah dan masih banyak lagi. 

11. Kakanda dan Ayunda serta teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI) Komisariat Fekonsos juga teman-teman dan adik-adik Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Administrasi Negara yang telah banyak 

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

12. Segenap pihak yang belum disebutkan diatas yang juga telah memberikan 

bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Semoga sekecil apapun bantuan yang telah diberikan akan dicatat sebagai 

amal Sholeh dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. 

Amiin. 
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Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang 

membacanya dan bisa dijadikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan 

pembangunan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Wasalam Mu’alaikum… 

 

Pekanbaru,         Desember  2017 

Penulis, 
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