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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan puja hanya untuk Allah SWT, Tuhan yang maha esa 

karena dengan petunjuk dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan penulisan karya 

ilmiah  ini, walaupun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam karya ilmiah 

ini. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada nabi Muhammad SAW, yang 

telah membawa umatnya pada jalan yang benar dan telah berjuang dengan 

sepenuh hati untuk menyampaikan risalah Al-Quran bagi semua umat manusia, 

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di 

tulis dalam bentuk usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan walaupun masih 

banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajiannya. Skripsi yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Keritang” ini penulis 

dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan 

studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu. 

 Penulis dengan segala ketrbatasan  kekurungan ilmu dan pengalaman 

sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyususun setiap lembaran bab per 

bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentun yang 

diterapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari pada lembar 

tertentu pada naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan 

dan kekurangan, untuk membenahi kekurangan itu penulis berharap kemakluman 

serta masukan dari para pembaca. 
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 Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses 

penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. 

Sehubungan dengan ini secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya  kepada :  

1. Bapak Rektor UIR Prof. Dr. Syafrinaldi,SH.,MCL selaku Rektor UIR  

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fisipol UIR 

yang menyediakan fasilitas dan menyediakan kesempatan kepada penulis 

dalam menimba ilmu pada lembaga yang beliau pimpin.  

3. Bapak Budi Muliyanto S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau. 

4. Ibu Dra. Hj Monalisa, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah ikhlas 

memberikan dan menuangkan ilmunya dalam membimbing saya dalam 

proses penyelesaian  skripsi ini berlangsung. 

5. Bapak Drs. Parjiyana. M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah ikhlas 

memberikan dan menuangkan ilmunya dalam membimbing saya dalam 

proses penyelesaian skripsi ini berlangsung. 

6. Ayahanda tercinta Nusrin dan Ibunda tercinta Yusmarni sebagai orang 

tua kandung penulis dan Adinda Deki Nusfirianda, Muhtiya Maulana, 

dan Al Muhadi sebagai Adik kandung penulis serta keluarga Adhini 

Elfira S.Pd dan Teman-Teman yang telah memberikan dukungan dan 

motivasi, materi dan inspirasi yang luar biasa kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Seluruh rekan seperjuangan jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2013 

yang memberikan semangat dan kebersamaan serta motivasi untuk saya 

dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ucapan terimakasih kepada Nora 

Santi S.Ip yang telah membantu dan saling mengingatkan. semoga kita 

semua dapat menempuh jalan kesuksesan bersama amin. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kelemahan di dalamnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis di masa yang akan dating. 

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, maka ia retaklah dinamakan gading tiada 

manusia yang tak bersalah maka yang bersalahlah dinamakan manusia. Tidak 

banyak kata sempurna yang dapat saya uraikan selain dari kata terimakasih dan 

mohon maaf kepada semuanya, untuk itu penulis berharap kritik dan saran, 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap 

pembacanya, wabillahitaufik walhidayah warido wal inayah wassalamualaikum 

waroh matulloh wabarokatu. 

Pekanbaru, 16 Maret 2018 

 Penulis                

 

 

Nusfi Wandika           

 


