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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 

hidayahn-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam 

selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta 

pengikutnya. 

Skripsi ini berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN 

TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI “. 

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap 

skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat di kemudian hari. Skripsi ini 

dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

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

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya. 
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2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M,Ec selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

menjadi Fakultas teladan dan semakin maju. 

3. Bapak Almasri, S.sos, M.Si selaku Ketua Senat Mahasiswa Administrasi 

Negara. 

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

5. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.Kp Selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara  

6. Ibu Mustiqowati Ummul F. M. Si  selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan 

pengarahan kepada penulis semenjak Proposal hingga  ke Skripsi sehingga 

dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

8. Kepada seluruh Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), Pemerintah 

Kecamatan dan Masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah membantu penulis dengan 

memberikan imformasi yang dibutuhkan oleh penulis. 

9. Kedua orangtuaku, Bapak Zainal. Z dan Ibunda Ratna. K yang telah 

membesarkanku, mendidik, membimbing serta memberikan cinta dan 

kasih sayangnya dengan penuh kesabaran. Untuk Ibu yang telah 

melahirkanku, yang senantiasa mendoakanku dalam setiap langkahku, 
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maaf karena belum bisa mengukir kebahagiaan di wajah ibu, maaf untuk 

semua airmata yang kau tumpahkan karena aku, Bu, terimakasih untuk 

cinta dan do’amu kepadaku. Untuk Bapa, yang yang selalu memberikan 

motivasi dan doa untuk keberhasilan anaknya. Meski sikap Bapa 

terkadang keras, namun aku bangga karena dapat menuntun aku menjadi 

sesosok wanita soleha. Terimakasih banyak Bapa 

10. Buat Abang, Kakak yang paling saya sayangi serta buat keluarga besar 

saya, Paman dan Semuanya dan tidak lupa ucapan terimakasih saya 

kepada orang yang selama ini memberi semangat dan membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini dari awal sampai akhir yaitu Muhammad Latiful 

Khobir S.Pi yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk 

mengerjakan skripsi ini, kalian Keluarga yang terbaik yang aku punya. 

11. Buat seluruh Aparatur Pemerintahan Kecamatan Tebingtinggi Timur yang 

telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini 

12. Dan sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Negara 

khususnya buat Abdul Hamid S. Sos, Saves Riski S. Sos, Ria Novita Sari 

S. Sos, Nurul Nadila S.sos, Reni S.Sos dan Lokal A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K 

dan terkhusus sahabat Lokal F Angkatan 2013 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu-persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis. 

13. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung terujudnya kelulusan ini. 

Semoga semua bimbingan, dorongan dari semua pihak yang diberikan 

kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Demikianlah, 
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semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapakan 

terima kasih. 

        

Pekanbaru,    Desember 2017 

Penulis, 
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