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 Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT 

yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang 

diberikannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan 

judul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”. Ini 

penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

 Penulis dengan segala keterbatasan ilmu pengalaman ilmu serta 
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lembar bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah 

dan ketentuan yang telah di tentapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis 

menyadari bahwa pada lembaran tertentu dari naska usulan penelitian ini mungkin 

ditentukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Dengan hal ini penulis berharap 

kemakluman serta masukan dari para pembaca. 

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses studi maupun dalam proses 

penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubung 

dengan hal ini secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
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menyediakan fasilitas dan memberi kesempatan pada penulis untuk 

menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

4. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari awal 

pemulaan pengajuan judul usulan penelitian ini sehingga sampai pada 

usulan penelitian yang layak diseminarkan. 

5. Bapak Dr. H. Syafhendry,. M.Si selaku dosen pembimbing I yang 

telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis 

terutama saat proses bimbingan yang sangat membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini 

6. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Siselaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dan memberi arahan-arahan yang sangat membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini 

7. Bapak dan Ibu segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak 

memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan 

dalam menyusun skripsi ini dan Bapak/Ibu serta Saudara/Saudari Staf 

dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam 

kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini. 
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8. Terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua dan suami 

Ilham Imazeta yang senantiasa memberi dukungan dan doanya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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beliau di balas dengan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah 

beliau berikan kepada penulis. 
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