
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb  

 Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada kehadirat Allah SWT, atas segala 

rahmat dan nikmat yang diberikannya , sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan 

Penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah”. 

 Sholawat serta salam Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan 

raganya demi tegaknya Kalimatul Haq dijagat Raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang 

membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita 

rasakan saat sekarang ini. 

 Dalam usaha untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan 

bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama, diskusi  dari pihak-pihak yang 

berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis sebuah karya ilmiah yang dimuat 

dalam sebuah usulan penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogja, S.Sos., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 

3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP,. M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Universitas Islam Riau. 



4. Bapak Prof.Dr.H.Yusri Munaf,SH.,M.Hum selaku guru besar dan sebagai Dosen 

Pembimbing I yang telah memberikan waktu , bimbingan dan arahan kepada penulis 

dalam usulan penelitian ini. 

5. Bapak Data Wardana,S.Sos.,M.IP sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam usulan penelitian. 

6. Seluruh dosen-dosen, Khususnya Dosen Ilmu Pemerintahan, dan umumnya dosen-dosen 

jurusan lain yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang 

telah memberikan ilmu yang dimiliki kepada penulis, dan juga terimakasih kepada 

seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. 

7. Terimakasih teristimewa kepada Ayahanda Arman dan Ibunda Azizah dan seluruh 

keluarga tercinta atas kerja keras dan Doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak 

memberikan semangat,motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti. 

8. Kepada yang istimewa Bayu Kurnia yang selalu memberikan semangat dan motivasi 

kepada penulis selama menyelesaikan usulan penelitian ini. 

9. Rekan – rekan ip j angkatan 2014 yang telah memberikan doa, semangat maupun 

masukan. 

 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup 

berarti kepada setiap pembacanya.  

 Walaikumsalam Wr.Wb 

 

 

 



Pekanbaru,17 Oktober 2018 

Penulis 

 

Irani Hartati 

 

 

 

 

 


