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Bismillahirrohmanirohim 

Setinggi puji sedalam syukur, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah serta nikmatnya kepada penulis, hingga 

penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul : “Analisis 

Pemeberdayaan Masyarakat Melalui Program Peyediaan Air Minum Dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)  Di Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara”          

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seseorang 

revolusioner sejati peradaban manusia, seorang pemimpin terbaik dari yang 

terbaik,  junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras demi 

tegaknya izzul Islam Wal Muslimin di jagat raya ini. 

Dalam usaha untuk menyelesaikan usulan penelitian  ini penulis telah 

banyak diberi bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, 

diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdidikasi demi kesempurnaan 

penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpatisipasi kepada penulis 

terutama : 

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Arman Kampa, Ibunda tercinta nurlewati, 

saudara perempuan Erna silestri,Aisivi Arsillah, Winda Dirma Putri, saudara 

laki-laki Muhamad Ade Mukhlis, Heldi Setiawan, Rizky Tri Darma dan 



untuk yang spesial Rian Andrias  beserta seluruh keluarga yang tiada 

hentinya mendoakan, dan memberi dukungan moril maupun materi selama 

menempuh pendidikan 

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

Negri Sutan Syarif Kasim Riau.  

3. Bapak Dr. Mahendra Ramos,SP, M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial dan Ilmu beserta wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sutan Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Rusdi, S.Sos. MA, selaku ketua jurusan Ilmu dministrasi Negara dan 

Ibu Weni Puji Astuti , S. Sos. M.Kp, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara.  

5. Ibuk  Ratna Dewi ,S.sos, M.SI selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan masukkan dan bimbingan mulai 

dari awal pekerjaan sampai selesainya skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen-Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua 

ilmu yang dimiliki kepada penulis. 

7. Kepada Bapak kepala Desa Sungai Tonang kampar utara, bapak dan ibu 

pengurus pamsimas sungai tonang, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi 

terhadap penggarapan skripsi ini. 

8. Sahabat penulis, teman-teman ANA J 2013, khususnya Akbar taufik, Rahmi 

Thunnisa, Siti zuriati yang telah mengajarkan banyak hal, Terima Kasih buat 

kebersamaan kita selama ini, semoga kebersamaan ini bisa terjalin selamanya.  



Semoga apa yang telah kalian berikan kepada penulis dapat menjadi amal 

ibadah kalian semua dan mendapat ridha Allah SWT. Penyelesaian penelitian ini 

penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun pada akhirnya penulis 

menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, jauh dari 

kesempurnaan. Akhirnya kepada Allah yang Maha Kuasa penulis serahkan, 

karena dialah yang maha sempurna dan maha mengetahui. Dan semoga penelitian  

ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca serta bisa menjadi 

rujukan atau referensi bagi yang melakukan penilitian dalam hal yang sama. 

 Pekanbaru, November 2017 
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