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KATA PENGANTAR 

 
 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

hidayah- Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau 

Pekanbaru yang berjudul “Evaluasi Program Pemerintah Tentang HIV/AIDS Di 

Kota Pekanbaru Tahun 2016”.  

 Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang terlahir sempurna begitu juga 

dalam penulisan Skripsi ini terasa masih banyak terdapat kekurangan, maka dari 

itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi 

kesempurnaan penyusunan dan penulisan dalam Skripsi ini. Penulis juga 

menyadari bahwa sesungguhnya penyusunan Skripsi ini tidak akan terlaksana 

tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril, bantuan materil, saran 

maupun do’a serta data, informasi yang begitu besar manfaatnya dalam penulisan 

Skripsi ini. 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, 

dukungan, do’a serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan 

Skripsi ini, yakni kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam 

Riau. 

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I. Terima 

kasih atas bimbingan yang diberikan sehingga Skripsi ini dapat selesai tepat 

pada waktunya. 

4. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing II. Terima kasih 

karena telah memberikan bimbingan untuk perbaikan Skripsi ini. 

5. Bapak Budi Mulianto, S.Ip., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

6. Bapak/Ibu Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang turut memberikan 

pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dan paling utama 

sebagai motivator bagi penulis untuk menyelesaikan masa studi tepat waktu. 

7. Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama 

penulis kuliah di fakultas ini. 

8. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang turut membantu 

proses administrasi di fakultas ini. 

9. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru yang turut memberikan 

bantuan berupa informasi dan data yang penulis butuhkan. 

10. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Edy Efendi dan Ibunda Umi Kalsum 

yang telah memberikan kasih sayang serta do’a disepanjang kehidupan penulis. 

Terima kasih atas apa yang semua dilakukan sepanjang hidup penulis. 

11. Buat Kakaku (Kak Ecy), Abangku (Bang Paren dan Bang Yudi) dan adekku 

(Putra), yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam pendidikan ini 

hingga dapat penyusunan Skripsi ini. 
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12. Buat seseorang yang tercinta (Putri Melani) selalu memberikan semangat dan 

motivasi selama penyusunan Skripsi ini.  

13. Buar teman-teman satu rumah (Yogi, Keni, Rio dan Roki). Terima kasih atas 

pengertian dan suport selama ini pa satu tempat tinggal. 

14. Buat adek-adek Merpati yang selalu ngumpul di rumah (Bayu, Ipan, Isam, 

Arya, Aris, Rian, Ardan, Wahyu dan Farhan) yang turut memberikan semangat 

dan motivasi selama penyusunan Skripsi ini. 

Akhirnya penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat bagi kita 

semua, mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik bagi mereka atas 

kebaikan selama ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan do’a syukur kepada Allah SWT yang 

telah melindungi, memberikan ketabahan , semoga kita selalu mendapat rahmat 

dan ridho-Nya dalam kehidupan kita, Amin ya rabbal alamin. 

       

Pekanbaru,    Mei 2018 
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