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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat beriringa salam juga kita

sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan teman – teman

seperjuangan yang mana penulis akhirnya mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “

Evaluasi Tugas Sekretaris Desa dalam Menertibkan Administrasi Penduduk di

Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir“.

Skripsi ini merupakan pembuktian kebenaran antara intelektualitas kampus dengan

realita kehidupan sesungguhnya yang dihiasi dengan faktualisasi kepentingan individu,

kelompok kepentingan dan dibungkus dengan kamuflase sistematis.

Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberi bantuan

berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak – pihak yang

berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang

dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan

terimakasih dan penghargaan yang sebesar – besanya kepada semua pihak yang telah

berpatisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Budi Muliyanto, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak

memberi pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Usulan Penelitian

ini.
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5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi

pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Penelitian ini.

6. Seluruh Dosen – dosen khususnya Jusrusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki

kepada penlis.

7. Kepada kedua orang tua tercintaku, penulis mengucapkan terimakasih atas segala

curahan kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan serta doa yang selalu dipanjatkan

kepada-Nya.

8. Dan tidak lupa kepada istri tercinta  terimakasih atas doa, motivasi, dorongan dan

nasehat untuk selalu bersabar.

9. Kepada kawan-kawan  seperjuangan saya terutama angkatan 2013 yang selalu memberi

dukungan terhadap saya.

10. Terimakasih kepada Bapak Camat Desa Kemuning beserta staf yang telah memberikan

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

11. Terimakasih kepada kepala desa, kaur-kaur, sekretaris Desa Lubuk Desa yang sudah

banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengisi kuesioner.

Penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun pada

akhirnya penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih banyak kekurangan, jauh dari

kesempurnaan. Akhirnya kepada Allah yang maha kuasa penulis serahkan karena Dia-lah

yang Maha sempurna dan Maha Besar, dan semoga usulan penelitian ini bisa bermanfaat bagi

penulis sendiri dan para pembaca serta bisa menjadi rujukan atau referensi bagi yang

melakukan penelitian dalam hal yang sama.

Pekanbaru, September 2018
Penulis

Eeng Sumandika


