
KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,……………………………………..

Alhamdulillah dengan segala  keterbatasan akhirnya  karya  ilmiah yang di

tulis dalam bentuk  Skripsi ini  dapat  penulis  selesaikan. Skripsi yang  berjudul

“Peranan  Camat  Dalam  Mengkoordinasikan Izin  Mendirikan  Bangunan

(IMB)  Di  Wilayah  Kecamatan  Kundur  Barat  Kabupaten  Karimun”  ini

penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat

menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai

dengan  kaidah  penelitian  ilmiah  dan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  Fakultas.

Walupun demikian penulis  menyadari  bahwa pada lembar tertentu dari  naskah

Skripsi  ini  mungkin  di  temukan  berbagai  kesalahan  dan  kekurangan.  Untuk

membenahi  hal  itu  penulis  berharap  kemakluman  serta  masukan  dari  para

pembaca.

Penulis  menyadari  pula  bahwa dalam proses  studi  maupun dalam proses

penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan

dengan  itu  secara  khusus  pada  lembaran  ini  penulis  mengucapkan  salut  dan

terimakasih kepada :

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

Islam  Riau  yang  menyediakan  fasilitas  dan  memberikan  kesempatan

kepada  penulis  dalam menimba  ilmu  pada  lembaga  pendidikan  yang

Beliau pimpin.
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2. Bapak  Dr.  H.  Moris  Adidi  Yogia,  M.Si  selaku  Dekan  Fakultas  Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak  Budi  Mulianto,  S.IP.,  M.Si selaku  Ketua  Program  studi  dan

jajaran dosen pada jurusan ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi

serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan

dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak  Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang

telah  memberikan  bimbingan  dan  arahan  kepada  penulis  dalam

penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku  Dosen  Pembimbing II, yang

telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis

terutama selama proses bimbingan berlangsung dan memberikan arahan

kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
6. Seluruh  dosen  yang  memberikan  ilmu  dan  arahan  kepada  penulis

sehingga penulis sampai kepada pembuatan Skripsi ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha dan serta Perpusatakan Fakultas

Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik   yang  telah  membantu  penulis

menyelesaikan  administrasi  mengenai  surat  menyurat  dan  keperluan

penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
8. Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tidak  terhingga,  penulis

persembahkan  kepada  kedua  orang  tua  yang  terkasih  Ayahanda  H.

Zamuar dan Ibunda Hj. Sa’adah yang senantiasa memberikan dukungan,

serta  arahan-arahan  doanya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan

Skripsi ini.
9. Kepada Kakak Kandung penulis Putri Ayu Maya Sari. S.Pd dan Abang

Ipar  penulis  Debi  Asri.  S.Pd  yang  telah  memberikan  semangat  dan

dukungan moril kepada penulis.

8



10. Kepada  yang  Tersayang  Saudara  M.  Syawaluddin.  S.Ip  yang  telah

selama  ini  memberikan  semangat  dan  motivasinya  kepada  penulis

didalam  menyelesaikan  penulisan  Skripsi  ini,  sehingga  dapat

terselesaikan tepat pada waktunya.
11. Kepada  Adek  penulis  Dwi  Ramdayani.  Amd.,Kep  yang  telah

memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis.
12. Kepada  Adek  Angkat  penulis  Resita  Elvi  Risdianti  Putri  yang  telah

memberikan semangat dan dukungan selama ini.
13. Kepada  Sahabat  Tercinta  penulis  Ramona  Fitri.  S.Ip,  Tutut  Apriliani.

S.Ip,  Yuliana.  S.Ip,  Dian  Puspita  Sari,  Devika  Devi,  Nimas  Chandra

Ariza,  Windri Wardani  S.Ip,  Taufik Iswandi,  Rio Irawan,  Rudi Irfani,

Taufik  Nurhadi,  Toni  dan  angkatan  14  Ip.D  yang  telah  memberikan

semangat juga motivasi kepada penulis selama ini.
14. Terima kasih kepada Sahabat Kecil Fiona Atlantika, Desy Wahyuni dan

Nur Ismawati Shahira yang telah memberikan semangat selama ini dan

motivasi kepada penulis.
15. Terima kasih Adek-adek Kost Muslimah Bunda Juwita, Wiwin, Dhani,

Siti,  Lia,  Nia,  Fitri,  Widya,  Anggi,  dan  Febi  yang  telah  memberikan

semangat Selama ini kepada penulis.
Penulis  sadar  bahwa  Skripsi  ini  jauh  dari  kata  baik,  masih  banyak

kekurangan  yang  harus  diperbaiki  maka  dengan  demikian  penulis  sekali  lagi

mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap Allah SWT

membalas  semua  kebaikan  dengan  melapangkan  pintu  rezeki  dan  kesehatan

kepada  beliau  sekalian  yang  sudah  turutan  di  dalam  membantu  penyelesaian

Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan Assalamu’alaikumWarahmatullahii

Wabarakatuh.
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                                                                 Pekanbaru, 15 November 2018

                                                                                  Penulis,

                                                                                     Ttd.

Devi Permatasari
   147310224
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