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KATA PENGANTAR 

Assalammmu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatu 

 Segala puji bagi Allah Subhanawata’ala, yang telah mencurahkan 

segala rahmatNya kepada kita semua. hanya kepadaNya lah penulis memuji, 

meminta, dan memohon pertolongan serta mengharapkan hidayah, ridho 

dan ampunanNya. 

 Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan 

alam, sang pelita alam dan pelopor perubahan dunia yang tidak pernah 

redup dan pentas kepemimpinan Islam. Atas perjungan beliau menegakkan 

kebenaran dan keadilan serta menjadikan kebatilan sebagai musuh abadi 

dalam kehidupan umat manusia, Dia adalah Baginda Nabi Muhammag 

Sholoulah’alaihiwassalam, serta sahabat. Semoga kita mendapatkan 

syafaatnya diakhirat nanti. Aamiin… 

 Skripsi ini dibuat oleh penulis sebagai salah satu bentuk kewajiban 

dari setiap individu mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya pada 

jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yaitu 

dengan cara melakukan sebuah penelitian dan membuat hasilnya dalam 

bentuk karya ilmiah. Proses penelitian ini adalah tahap awal bagaimana 

setiap individu mahasiswa tersebut mengaktualisasikan kemampuanya yang 

pernah didapatkan pada bangku perkulihan. Khususnya di Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan 
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diimplementasikan pada dunia kerja apakah teori-teori yang didapatkan 

sudah mampu menjawab segala permasalahan di kehidupan berbangsa dan 

bermasyarakat. Penelitian tersebut guna menghasilkan karya ilmiah yang 

fundamental dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan mampu 

menjadi solusi bagi permasalahn-permasalahan tersebut. 

 Maka dari itu penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian 

tersebut, adapun judul dari penelitian penulis adalah “Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin 

Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan 

Tualang”. Khusunya dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih 

banyak terdapat kelemahan berupa kesalahan akibat keterbatasan penulis, 

baik dari segi konsep, teori atau lainnya. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulis ini kedepannya. 

 Adapun dalam penelitian ini penulis telah banyak menerima kritikan, 

masukan, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang 

sangat berguana dalam membangun dan menyukseskan penelitian ini. Maka 

berangkat dari sana penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang 

mana penulis tidak mampu untuk membalasnya semoga Allah 

Subhannawata’ala membalas dengan pahala yang yang berlipat ganda atas 

bantuan dan jasanya tersebut. kemudian rasa terima kasih tersebut penulis 

sampaikan kepada : 
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1. Keluarga tercinta Ayahanda Dwipurwanto, Ibunda Armi Fahlinda 

(Armarhumah), Robi Darwis, Irfan, Sukri, Bayu Mahendra, Arlis 

Rihan doyo, Abdul Hamid yang selalu memberikan motivasi dan 

do’a untuk kelancaran dalam penelitian ini. Bukdeku Ambarwati, 

abangku Irfan Aditya beserta keluarga besar lainyya terimakasih atas 

do’a yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 

2. Bapak Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor UIN SUSKA 

RIAU. 

3. bapak Dr. Mahendra Romus sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu sosial. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA sebagai ketua Jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Soaial. 

5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Jhon Afrizal selaku penasehat akdemik yang telah 

memberikan arahan selama masa perkuliahan. 

7. Bapak Rodi Wahyudi selaku pembimbing proposal yang telah 

memberikan arahan dalam penulisan proposal. 

8. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas ekonomi dan Ilmu 

Sosial Khususnya dosen jurusan Administrasi Negara. 
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9. instansi-instansi terkait dalam penelitian penulis, yaitu : Kantor 

Kecamatan Tualang dan Dianas Kehutanan yang telah memberikan 

informasi dan data yang penulis perlukan. 

10. Sahabat-sahabat terbaik, Arlis Rihan Doyo, Robi Darwis, Sukri, 

Bayu, Abdul Hamid,, terima kasih atas kebersamaan selama ini 

semoga kita natinya bisa hidup sukses dan menjadi sahabat untuk 

selamanya. 

11. Kepada sahabat-sahabatku Jurusan Administrasi Negara angkatan 

2013, Khususnya ANA f, terimakasih karena telah bersedia untuk 

menjadi teman seperjuangan ku selama ini. 

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain 

“Jazakumullah Kairan Katsiran” semoga Allah memberikan balasan dan 

kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabb… 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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