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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran allah SWT, atas limpahan 

nikmat, rahmat, serta hidayahnya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala 

Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Muda Setia 

Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan” ,skripsi penulis ajukan 

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.  

Solawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW yang telah membawa kita kejaman Modren yang penuhi lmu 

dan pengetahuan seperti sekarang yang kita rasakan. 

Pada kesempatan yang baik ini taklupa penulis menyampaikan terimakasih 

yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala 

dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai 

pihak selama dalam penulisan Skripsi, penulis menyadari bahwa ini jauh dari 

sempurna, disebabkan keterbatasan, kekurangan dan kurangnya pengetahuan 

penulis, untuk itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima segala bentuk 

kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada: 

1. Bapak T. Rafizal A.R, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmusosial 

dan ilmu Politik Universitas Islam Riau. 
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2. Bapak Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.SI Selaku ketua jurusan ilmu 

pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam 

Riau. 

3. Bapak Dr.H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu dan kesibukan beliau serta memberikan 

pengetahuan dan motivasi demi kesempurnaan skripsi ini. 

4. Bapak Khotami, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan masukan dan pengarahan kepada saya dan atas semua 

waktu yang telah bapak berikan kepada saya. Semua merupakan 

kebanggaan tersendiri bagi saya disela waktu bapak yang sibuk bapak 

memberikan waktu untuk membimbing saya. 

5. Secara khusus penulis mengucapkan terimaksih dan penghormatan 

yang sangat besar kepada kedua Orang Tua saya yang paling saya 

cintai ayahanda H.Nantan .T dan ibunda HJ. Rusmi. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Soial dan Ilmu Poltik Universitas Islam 

Riau yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan, Ilmu dan 

pengalaman terhadap saya. 

7. Kepada teman-teman seperjuangan dan teman diskusi khususnya PS    

( Putra Sukses ), Faizal Asri, Jefrison, M yusuf, masih banyak lagi 

yang tidak dapat disebytkan saru persatu yang telahmemberikan 

dukungan dan motivasi kepada penulis. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

penulis dengan lapang dada dan kerendahan hati mengharapkan kritikan, saran, 

dan masukannya demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. 

Pekanbaru, 12 Februari 2017 

                          Penulis 

 

  Musrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


