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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis 

panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat serta 

hidayahnya, penulis dapat menyesesaikan Skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang peberdayaan 

Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa 

Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”. Skripsi ini 

dibuat untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

Dalam penyajian Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran yang sifatnya 

membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi kebaikan dan 

peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu 

Pemerintahan. 

Penulis menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan Skripsi ini tidak lepas 

dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis 

dalam menghadapi berbagai rintangan, sehingga sepatutnya dalam hal ini penulis 

mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang 

menyediakan fasilias dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam 

menimba ilmu pada lembaga pemdidikan yang Beliau pimpin. 

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, 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 yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan 

sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam 

menyusun . 

4. Bapak Dr. Rahyunir Rauf, M.Si dan Bapak Data Wardana, S.Sos, M. IP 

selaku Dosen Pembimbing yang telah membagi ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan penulis, serta menyediakan waktu dan dengan penuh 

ketekunan serta kesabaran membimbing penulis selama proses bimbingan 

berlangsung sehingga Usulan Penelitian ini dapat tersesaikan dan dapat 

diseminarkan. 

5. Bapak/Ibu segenap Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilu 

Politik yang telah memberikan kelancaran Administrasi penyeesaian Usulan 

Penelitian ini. 

6. Kantor Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar 

yang te;ah memberikan izin dan pengambilan data serta informasi kepada 

penulis terkait dengan penelitian ini. 
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7. Ayahanda dan Ibunda yang sangat saya sayangi, yaitu Bapak Supianto dan 

Ibu Sukarti. Terimakasih atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai 

harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi, dukungan moril dan 

materil dan limpahan kasih sayang tiada hentinya kepada saya. Sehingga saya 

mampu menghadapi segala urusan yang berkaitan dengan perkuliahan 

khususnya dalam proses masa sulit pengelesaian usulah penelitian sampai 

dengan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat dijabarkan lagi sebesar-

besarnya terimakasih saya, kemudian kepada Kanda Andi Irawan dan adik ku 

Rizki Febri Novandu. Terimakasih ini juga saya sampaikan kepada segenap 

keluarga besar Alm. Kakek Kartono dan Keluarga Besar Alm. Kakek 

Suwandi. 

8. Kemudian terimakasih kepada keluarga Besar Alm. Bapak Mesran yaitu 

keluarga dari teman baik saya saudara Siswanto yang telah menjadi keluarga 

kedua saya semasa perkuliahan hingga sekarang dan tak henti pula 

memberikan dukungan dan semangat kepada saya. 

9. Teruntuk orang terhebat, Winda Lestari dan Iskandar Taher, terimakasih telah 

memberi banyak masukan, menjadi sahabat, penyemangat, dan motivator 

dalam penyelesaian skripsi ini, sahabat-sahabat terbaik saya, Kaana Rizky YP, 

Heni Setyowati, Uci Yulanda Syafitri, Ista Widayati, Kiki Damayanti, Dicka 

Suci Soleha, Rahmawati, Arif Putra Suwanda, Diah Ayu Wardani, dan Owen 

Dicafri, yang telah berperan penting dalam perjalanan hidup saya. 
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10. Untuk teman-teman serta keluarga besar IP.C angkatan 2014 yang sama-sama 

menggali ilmu merajut masa depan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberi 

sumbangsih pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis maupun bagi 

pihak yang membutuhkan. 

 

Pekanbaru,  3 November 2018 

Penulis 

 

 

Meli Agustina 


