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KATA  PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Allhamdulillah dengan  mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt 

yang telah memberikan berkah, dan karunianya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan Penulisan Skripsi  ini yang judul “Peran Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang – Remang Di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Diajukan untuk  memenuhi salah satu 

syarat penyusunan skripsi dan guna memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu 

Pemerintahan  pada  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas   Islam  

Riau Pekanbaru. 

Penulis yang dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah 

berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar skripsi  ini dengan 

kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang di tetapkan fakultas walaupun 

demikian penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu dari naskah skrpsi ini 

mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis 

berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. 

Dalam Penulisan skripsi  ini penulis sangat banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, untuk itu dalam  kesempatan ini penulis ingin mengucapkan  

terima kasih yang setulusnya kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Dr.Syafrinaldi, SH. M.Si yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas  

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas  Islam Riau 
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2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia,  M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu  

Sosial dan Ilmu Politik  Universitas  Islam Riau 

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

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu Politik Universitas Islam 

Riau 

4. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M. Si selaku Pembimbing I dan  

Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M. Si selaku Pembimbing II  yang telah 

meluangkan waktunya dalam memberikan petunjuk bimbingan serta saran 

yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang  tak 

dapat penulis sebut satu persatu  yang telah rnendidik dan rnemberikan 

ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan ini, rnudah-rnudahan ilrnu yang bapak dan ibu berikan 

bermanfaat bagi sernua orang termasuk dari penulis 

6. Keluarga besar  penulis yaitu  ayahanda  Ahmad Taher dan ibunda  Wati  

tersayang, abang dan kakak ku, dan  seluruh keluarga besar  tercinta,  

yang  telah  memberi   semangat, dukungan dan  perhatiannya  dalam   

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Selanjutnya tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih buat teman-

teman yang  telah   memberikan  motivasi dan  semangat bagi saya 

terutama teman-ternan IP G angkatan 2014 yang telah memberikan 

kenangan dan menjadi penyernangat diwaktu kuliah. 
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8. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Pekanabru, beserta staff yang telah  mengizinkan  

penulis untuk melakukan kegiatan penelitian dalam Penyusunan skripsi 

ini. 

Akhir kata hanya ucapan  terimakasih yang  bisa  penulis berikan kepada 

semua   orang-orang yang saya sayangi. Semoga Allah  SW'T dapat rnembalas 

jasa-jasa dari orang-orang  yang telah membantu saya dalam memberikan 

kelancaran penulisan usulan penelitian ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat 

dam menambah wawasan bagi para pembaca. 

Wabillahitaufikwalhidayah, Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

Pekanbaru  10 November 2018 

 

Iskandar 

 

 

  


