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KATA PENGATAR 

 

 

 Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang 

Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

meyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa kampung baru Kecamatan Cerenti 

Kabupaten Kuantan Singingi”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. 

Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai 

pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan 

ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-

dalamnya kepada : 

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.,M.CL yang 

menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam 

menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr.H.Moris Adidi 

Yogia,M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada 
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penulis dalam menimbah ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Ilmu Pemerintahan. 

3. Ketua Program Studi Bapak Budi Mulianto, S.Ip.,M.Si selaku yang telah 

memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan 

dan sangat membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini. 

4. Bapak Drs.H.Zaini Ali.,M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah 

menyadiakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis 

terutama selama proses bimbingan berlangsung. 

5. Bapak Yendri Nazir,S.Sos.,M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah 

menyediakan waktu kepada penulis terutama selama proses bimbingan 

berlangsung. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama 

penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau. 

7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam 

melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.  

8. Bapak Kepala Desa dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di 

Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti kabupaten Kuantan Singingi yang 

telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

9. Buat Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan 

dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir 
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ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada 

penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

10. Buat keluarga yang tak sedarah Cica Wani, Sri Wahyuni S,Ip, Resti Rahma 

Sari S.Ip, Siti Rusma, Denanda Sari, Dwanda Tiara Yezza S.Ip, Dini 

Afriyani S.Ip dan juga rekan-rekan angkatan 2014 terutama Kelas i yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, yang begitu banyak membantu 

memberikan saran, masukan dan motivasi agar penulis bisa segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

Pekanbaru, 22 November 2018 
 

Penulis, 
 

 

Fitria Ramadhani 
NPM: 147310637 

 


