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KATA PENGANTAR 

  Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis 

dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

  Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Pendamping Desa (PD) 

Dalam Melakukan Pendampingan Desa Dikecamatan Sungai Lala Kabupaten 
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kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL  yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam.  
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yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan petunjuk dalam 

penulisan Skripsi ini. 
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yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan petunjuk dalam penulisan 

skripsi ini. 

4. Terima kasih yang tulus Ananda kepada Ayahanda Abdul Razak dan Ibunda 

tercinta Suraini yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya serta 

dukungannya meraih gelar sarjana penuh (S-1) bidang ilmu administrasi, serta 

Rohani selaku bibik dan Kakanda Mispardi, Agus krismon dan Adinda 

Suryamaini, Syaromaisar, Sarpidaini, Wani Ernaini dan Miyandra, yang tiada 

henti memberikan dorongan / semangat kepada penulis serta untaian doa yang 

teramat tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

5. Kepala Camat Sungai Lala, Sekretaris Camat Sungai Lala, Kepala Seksi 

Pemerintahan Camat Sungai Lala, serta Kepala Desa yang telah banyak 

memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini. 
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Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik Beliau itu 

dibalasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin… 

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat 

yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya. 

Pekanbaru, 17 Juli 2018 

Penulis 

 

Zulmihardi 


