KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim………..
Alhamdulillahirobbilalamin dengan mengucapkan puji syukur atas
kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya , sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Instruksi
Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2015 tentang Instruksi Bupati-Program
Penguatan Infrastruktur Perdesaan (INBUP-PPIP) di Desa Meskom
Kecamatan Bengkalis” , tanpa halangan satupun dan menjadi salah satu syarat
untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
Shalawat serta salam tidak lupa pula di hadiahkan kepada Nabi besar
Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala jiwa dan raganya demi
tegaknya khalimatul haq di jagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang
membawa manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) ke zaman yang berilmu
pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.
Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya
semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai
dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.
Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah
skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk
membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para
pembaca.
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Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan
terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih
ini penulis sampaikan:
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi. SH,MCI, selaku Rektor Universitas Islam
Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis
dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik yang telah bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan
dan memperluas wawasan.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP.M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan
yang telah bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan dan memperluas
wawasan.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali M.Si sebagai pembimbing I yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada
penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Risky Setiawan S.Ip.M.Si sebagai pembimbing II yang juga telah
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan
kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung.
6. Jajaran dosen pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang selama ini telah banyak
memberikan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pada program studi
Ilmu Pemerintahan.
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7. Teristimewa dipersembahkan kepada Ayahanda tercinta Ahmad Lukin
(Alm), ibunda tercinta Wasliah dan saudara Winda Lusiana, Reza Saputra,
dan Muhammad Ludhfi yang senantiasa memberikan do’a, semangat,
dukungan dan motivasi dalam bentuk apapun selama penulis menyelesaikan
skripsi ini.
8. Sepupu dan sahabat tercinta Fitri Khumairah, Suci Fatmawati S.Pd, Elvy
Safitri, Roza Aprilianti S.Ap, Mely Suryani, Elizabath Siregar A.Md, Safria
Lestari, Tri Utami, Rodatul Mardiah A.Md, Miftah Iip, Yuliansyah, Ulfa
Sari S.Pd, Tumiyati dan Nopriza Salvia yang selalu memberi semangat dan
dukungan dalam bentuk apapun selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan Sri Jumiati, Aksiza Utami Putri, Dera Andesman,
Nurlely Zubaedah, Laura Lady Diana, Wahyuni, Irani Hartati dan Eka
Juliana yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam bentuk apapun
selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan kelas IP J angkatan 2014 yang tidak bisa
disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan
motivasi.
11. Pegawai Kantor Camat Kecamatan Bengkalis dan Kantor Desa Meskom
kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atas pelayanan dan kemudahan
yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penulisan ini.
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Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang
disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT.
Amin…..
Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada
seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan
dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.
Pekanbaru, 26 Februari 2018
Ttd Penulis

JUNITA YURNI

viii

