
KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang 

yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam 

tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini, yang merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)  Administrasi 

Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul 

“Manajemen Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah.”  

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis selalu berusaha dengan sekuat kemampuan 

yang ada agar tidak menyimpang dari syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan 

ilmiahnya. Namun demikian, sebagai mahluk insani yang terbatas akan kesemestaan alam ini, 

penulis pun tidak mungkin luput dari khilaf dan kekurangan, maka apa yang diharapkan barangkali 

masih jauh dari apa yang disebut kesempurnaan penulisan.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis dengan senang hati dan tangan 

terbuka menerima segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pihak manapun juga 

datangnya, untuk menuju ke arah perbaikan demi mencapai kesempurnaan Skripsi ini.  

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan 

rasa hormat, terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah 

banyak membantu. Secara khusus, perkenankan penulis mengucapkan ungkapan terimakasih 

dengan sepenuh rasa hormat kepada: 



1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

4. Ibu Nurmasari, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan sebagai Dosen Pembimbing I yang 

telah memberikan kesempatan, nasehat, bimbingan, arahan dalam penulisan Skripsi dan 

menyediakan sarana prasarana kepada penulis selama mengikuti kuliah di Universitas Islam 

Riau. 

5. Ibu Evi Zubaidah, S.Sos.I, MPA sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan 

kesempatan, nasehat, bimbingan, arahan dalam penulisan Skripsi dan menyediakan sarana 

prasarana kepada penulis selama mengikuti kuliah di Universitas Islam Riau. 

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan sarana 

prasarana kepada penulis selama mengikuti kuliah di Universitas Islam Riau. 

7. Bapak dan Ibu pegawai dan karyawan serta tata usaha Universitas Islam Riau dan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya, yang telah memberikan kesempatan dan 

menyediakan sarana prasarana kepada penulis selama mengikuti kuliah di Universitas Islam 

Riau. 

8. Bapak Zainuddin Pakpahan, selaku Kepala Desa Bukit Kratai yang telah banyak membantu 

dalam informasi untuk penyelesaian skripsi ini. 



9. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yang tercinta dan tersayang, 

semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, atas segala pengorbanan dan dukungan moril dan 

materil dan kaih sayang yang terus  mendoakan dan mendukung dalam kehidupan penulis. 

10. Teman-temanku angkatan 2011 khususnya Ilmu Administrasi Publik yang sedang berusaha 

menyelesaikan penelitian. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

penulis dalam melakukan penyusunan Skripsi ini dan semoga Skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca lainnya umumnya. Semoga semua bantuan, 

dorongan dan bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah 

SWT. Amin. 

 

 

Pekanbaru,  26 Juli 2018 

Penulis 

 

 

 

Waldi Aria Anggara 

 

 

 

 

 

 

 


