
KATA PENGANTAR 

 Allhamdulilah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang 

maha kuasa atas segala rahmat kesehatan, kekuatan dan kemudahan yang di 

berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang 

berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas“ Skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkkan gelar Sarjana. 

  Penulis dengan segala keterbatasan ilmu sudah berupaya semaksimal 

mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan 

kaaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. 

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah 

Skripsi ini mungkin ditemukan beberapa kesalahan dan kekurangan. Untuk 

membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para 

pembaca.  

  Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan Terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan 

dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih 

terutama penulis sampaikan kepada: 

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku 

Rektor Universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosisal dan ilmu politik 

UIR. 



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

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak 

lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara 

3. Terimakasi kepada Bapak Budi Mulianto, S. IP., M. Si Selaku Ketua Prodi 

Illmu Pemerintahan. 

4. Ibu Dra.Hj.Monalisa, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak 

memberikan masukan-masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar dan 

meluangkan tenaga dan waktunya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Sri Maulidiah, S.sos, M. Si.selaku pembimbing II yang telah sudi 

meluangkan tenaga dan waktunya untuk memberikan arahan-arahan, 

masukan bimbingan  demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

6. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerinthan Baik yang pernah 

menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang 

telah mendidik dan mengajarkan saya. 

7. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah 

membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai. 

8. Terimakasih Kepada Bapak dan Ibu Dinas Sosial dan  juga Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin 

pengambilan Data serta Informasi kepada penulis terkait penelitian ini. 

9. Terimakasih kepada Ayahanda Herman Felle dan Ibunda Tisah tercinta 

yang selalu memberi doa dan dorongan kepada penulis, juga memberikan 

semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk 

mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik. 



10. Terimakasih kepada Kekasih terbaikku Rangge Winata yang banyak 

berjuang baik moril dan materil juga selalu mendukungku memberiku 

semangat sampai menyelesaikan Skripsi ini dan juga Terimakasih kepada 

Sahabat Terbaikku Novita Dewi yang telah memberikan banyak informasi, 

motivasi dan inspirasi tak luput juga doanya serta seluruh bantuannya 

selama dalam penyelesaian Skripsi ini. 

11. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan IP. I yang penulis tidak 

dapat menyebutkan namanya satu persatu, Barang siapa yang bersungguh-

sungguh pasti dia akan berhasil. Semoga kita semua Berhasil. Aamiin. 

 Akhirnya penulis berharap semoga penulissan skripsi ini dapat 

memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca 

  

 

 Pekanbaru, 25 Oktober 2018 

  

 Penulis 

 

 

 

                                                                                

 Herza Octis Saputri 

 

 


