
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah penulis mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya atas 

kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Nya yang telah memberikan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini yang berjudul“Fungsi 

Pemerintah Desa dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan di 

Kantor Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten  Kampar’’.  

 Dalam melaksanakan penelitian ini dan penyelesaian skripsi ini, penulis tidak 

luput dari kesulitan dan hambatan, maka atas bantuan dan bimbingan berbagai pihak 

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis 

dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya 

kepada :  
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menimba ilmu di fakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.  

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku ketua Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.  
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4. Ibu Dra. Monalisa. M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

banyak masukan pada penulis dan tak henti-hentinya memberikan motivasi 

sehingga penulis karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya.  



5. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar 

dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan karya ilmiah ini.  

6. Seluruh Dosen dan Staf Tatat Usaha yang telah memberi petunjuk kepada 

penulis selama mengikuti perkuliahan pada jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

7. Bapak Camat Azhar.S.IPKecamatan Perhentian Raja Kabupaten  Kampar 

beserta pegawainya yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk 

meneliti dan mengambil data sebagai bahan skripsi ini.  

8. Bapak Desa Khairud Zaman dan Ferdy Dharmawan sebagai Kaur 

Pembangunan di Kantor Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja 

Kabupaten  Kampar beserta pegawainya yang telah memberi kesempatan pada 

penulis untuk meneliti dan mengambil data sebagai bahan penelitian dan 

proposal ini.  

9. Yang teramat spesial khususnya buat kedua orang tua saya Ayahanda Eldi dan 

Ibunda tercinta Nurhaidawati yang telah membesarkan serta memberikan 

semangat, doa dan dorongan yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini. Juga kepada kakak saya Riza 

Wahyuni S.Pd, dan Dewi Rahmawati Serta Keluarga besar Syamsudin 

Tambusai yang selalu memberikan semangat kepada saya.  

10. Kepada seseorang yang selalu menyuruh saya selalu untuk cepat 

menyelesaikan proposal, dan bimbingan. Dan seseorang yang sudah bersedia 
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11. Kepada abang saya Alexsander Yandra, S.IP, M.Si dan teman-teman terdekat 

saya Yogi Rahmad Irdi yang selalu memberi masukan, motivasi, semangat 

kepada saya serta kepada teman-teman seperjuangan lokal IP B dan angkatan 

2014 yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Terakhir izinkan saya mempersembahkan sebuah karya yang tak sempurna ini 

untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan akan mampu 

memberikan faedah dan kebaikan kepada kita semua. Amin.... Terimakasih.  

 

Pekanbaru, 02 Oktober 2018 

Penulis,  

    

 

Nurul Eldina  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


