
 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

Syukur allhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberi rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “ Evaluasi Kinerja Kelurahan 

dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di 

Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai”. Penulis ajukan ke 

fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan 

sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu. 

Penulisan usulan penelitian ini adalah salah satu syarat yang hrus 

ditempuh dalam meraih gelar sarjana pada program studi administrasi publik di 

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau. Penulis dalam 

menyusun usulan penelitian ini telah semaksimal mungkin, penulis juga 

menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam usulan penelitian ini, 

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna 

kesempurnan penulisan usulan penelitian ini. 

Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di 

Universitas Islam Riau 
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2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan 

fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis dalam menuntut ilmu. 

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.si selaku ketua prodi ilmu administrasi 

di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.  

4. Bapak Drs.Zulkifli, M.Si sebagai pembimbing I danBapak 

Drs.Parjiyana, M.Si sebagai pembimbing II, yang telah berkenan 

meluangkan waktu untuk member arahan dan masukan kepada penulis 

selama proses bimbingan berlangsung. 

5. Bapak dan ibu dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas 

Islam Riau yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis dan 

memperkaya pengetahuan penulis. 

6. Kepada kedua orang tua dan saudara-saudara, dan teman-teman  

terimakasih atas do’a dan semangat kepada penulis. 

Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga usulan penelitian ini dapat 

bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca 

tertentu bagi penulis sendiri. 

Pekanbaru, 27 Maret 2018 

Penulis,  

 

 

 

Angga Permana 

 


