
KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-NYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Walikota 

Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan 

Kebersihan di Kota Pekanbaru”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam mengikuti ujian confrehensive untuk memperoleh gelar strata 

satu sarjana bidang pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau.  

Syukur Alhamdulillah, dalam kurun waktu intensif bermula dari penetapan 

judul hingga penelitian dan melewati tahap ujian, penulis berhasil merampungkan 

skripsi ini. Meski bukan yang terbaik dari penulis, namun skripsi ini bernilai lebih 

dari sekedar apa yang tertuang dari hasil belajar penulis selama ini. Penulis 

menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu. Dalam proses penulisan ini, 

penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan 

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE, MA sebagai Rektor Universitas Islam 

Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu 

di Universitas kebanggan ini. 

2. Bapak T. Rafizal AR. S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I 

yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 



4. Seluruh dosen pengajar, staf administrasi, dan civitas akademika Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membekali 

dan memberikan kesempatan penulis menimba ilmu.  

5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang telah 

mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian hingga selesainya skripsi ini. 

6. Ayahanda dan Ibunda, yang telah melahirkan, mendidik, menyayangi, 

membesarkan dan mendo’akan dalam setiap langkah ananda. Semoga segala 

kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan balasan 

pahala dari ALLAH SWT.  

7. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis yang karena 

keterbatasan tempat tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas 

support dan bantuannya. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan bagi yang membacanya. 
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