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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang

ditulis dalam bentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam

Mengelola Wilayah Perbatasan Studi Kasus Kecamatan Rupat Utara ” ini penulis

tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat

penyusunan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam

Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai

dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah

Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk

membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para

pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses

penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan

dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan

terima kasih kepada :

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

yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis

dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
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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 Jurusan Ilmu

Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam

Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H. M. Hum Dosen Pembimbing I, yang

telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis

dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Bapak Dr. Nurman, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah

berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis

dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen, khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dn Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru pada

umumnya, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.

7. Seluruh Staff/Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan kemudahan

kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang

berkaitan dengan perkuliahan.

8. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Dan Kecamatan Rupat Utara atas

kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan

pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.
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9. Persembahan ini terutama untuk orang tuaku yang telah bekerja keras,

berdoa, dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai

harganya.

10. Terima kasih kepada keluarga besarku dan kerabat penulis yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan dan

kasih sayang Allah SWT.

11. Teman-teman penulis semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan teman-teman

semua.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu

dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat

yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 25 Juli 2018

Zulfadli


