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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Evaluasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan 

Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, 

teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, 

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran 

perbaikan demi kesempurnaannya. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini 

dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis 

sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam 

menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.  

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. 
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4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada 

penulis dalam penulisan Skripsi ini. 

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

banyak membantu yang memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada 

penulis dalam Skripsi ini. 

6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu 

dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

7. Bapak Camat dan Pegawai di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan 

Hilir yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data 

dan solusi yang penulis butuhkan. 

8. Ayahanda terkasih Ridwan dan Ibunda tersayang Khuzaimah, abangku 

Muhammad Zairi serta adikku Muhammad Al-Jazuli, Nilma Hayati dan Reza 

Rukmana atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti 

dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas 

semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku 

padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya. 

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013; terima kasih atas semuanya. Hari-

hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian 

menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini. 
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Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, 

bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan 

menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, 

Amin Yarabbal Alamin 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

                    Pekanbaru,    juli 2018 

             Penulis, 

 

 

 

 

               Muhammad Hanafi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


