
KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat 

Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan 

Terhadap Perlindungan Perempuan”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelajar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan 

hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi 

penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. 

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan 

rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau  

3. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar 

dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini, 

sehingga selesai tepat pada waktunya. 

4. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang tak 

henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan pada waktunya. 



5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan 

tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi 

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Riau. 

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan beserta pegawai 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk pengumpulan data yang 

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 

7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan 

dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir 

ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala 

penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu 

persatu namanya. 

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini 

akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih. 

Pekanbaru,   02 Mei 2018 
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Rio Candra 

NPM: 137310074 

 


