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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, atas 

segala rahmat dan nikmat yang di berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit 

Masyarakat (Studi di Kecamatan Rambah), sebagai salah satu syarat guna meraih 

gelar sarjana social dan ilmu politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

Sholawat serta salam kepada Nabi  Besar Muhammad SAW. Yang telah 

membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) kealam berilmu pengetahuan 

seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Untuk itu kiranya tidak 

berlebihan apabila penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada pihak yang secara moril dan materil telah memberikan 

bantuan dalam bentuk arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada penulis disaat 

penulis mengalami kesulitan dalam penulisan Skripsi ini hingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi 

kesempurnaan skripsi ini, tetapi karena keterbatasan penulis sebagai manusia 

biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf, didalam penulisan ini tentunya 

masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis 

mohon kritik dan saran serta masukan dari pihak-pihak yang menginginkan 

kesempurnaan. 

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membacanya terutama bagi penulis sendiri sehingga mendapatkan tambahan 
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ilmu dalam bidang ilmu pemerintahan di kemudian hari, serta semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan limpahan kasih saying kepada mereka yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi. 

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

bantuan dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ucapan 

terimakasih terutama penulis sampaikan kepada: 

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

Islam Riau 

2. Bapak DR.H. Morirs Adidi Yogia, S.sos, M.Si selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Budi Mulianto.,S.IP.,M.si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Universitas Islam Riau. 

4. Bapak Drs, H. Zaini Ali, M.si selaku Dosen Pembimbing Utama yang 

telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

5. Ibu Lilis Suryani, S,sos , M,si selaku Dosen Pembimbing Pendamping 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan-arahan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si Sekertaris Program Studi ilmu 

pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan 

skripsi ini. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis 

dengan berbagai ilmu selama penulis mahasiswa di fakultas ilmu social 

dan ilmu politik Universitas Islam Riau 

7. Alhamdulillah, terimakasih yang tidak terhingga kepada keluarga besar 

penulis yang telah memberikan semangat dan pencerahan selama 

ini.Kemudian, kepada kedua orang tua penulis Darma Parianto (Ayah) 

dan Nurida (Ibu) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Serta teman-teman seperjuangan Dani Setiawan S.IP ,Harun Al Rasyid, 

S.IP, Khoirul Al Hafiz, S.IP, Liza Fahlawati, S.IP, Rudi Septiawan, 

S.IP dan Susy Rieka Riany, S.Kep 

Semoga semua kebaikan, bantuan dan dukungan segenap pihak di atas 

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt, selanjutnya kepada 

pembaca penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanbaru, 19 maret  2018 

 

Doni pratama 


