
KATA PENGANTAR 

Bismillaahirraahmaanirrahiim… 

 Tiada kata dan ucapkan yang penulis ucapkan selain puji dan rasa 

syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat 

Rahmat dan Hidaya-Nya lah akhirnya penulis dapat meyelesaikan karya ilmiah  ini . 

Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa 

bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh 

Allah SWT. Sholawat berserta salam semoga tetap selalu tercurahkan buat junjugan 

alam yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang 

istiqomah dijalan Islam. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan dalam penyajian yaitu dengan judul : “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung 

(Studi Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Bunut)” . 

Kemudian dalam penulian skripsi ini juga, penulis tidak terlepas dari bantuan 

yang tak terhingga dari berbagai pihak, yang telah memberikan jalan, masukan, 

nasehat, dorongan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasi kepada : 



1. Terkhusus buat keluarga tercinta Ayahnda “BAKRIN” dan Ibunda 

“ZUBAIDAH” serta Kakak “FrenSiska”  Abang  ipar “Hendrik” Abang  “Ahmad 

Kharudinsyah” Adik “Poppy Syafitri” dan Ponakan “Muhammad Nouval 

Hendrika Pratama”, yang telah dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa 

mendoakan, memberikan ispirasi, semagat, dukunga, support serta Penulis 

bermohon kepada Allah SWT semoga Keluarga tercinta saya semuanya selalu 

diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya. 

2. Bapak Prof. Dr.Syafrinaldi,S.H, MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang 

telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis pada 

YayasanLembagaPendidikan Islam Riau ini. 

3. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediaka nfasilitas dan 

memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang 

beliau pimpin. 

4. Bapak Budi Mulianto S.IP.,M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Dosen Ilmu 

Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan 

sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulisan dalam 

penyusunan Skripsi ini. 

5. Ibu Dra.Hj.Monalisa.,M.Si Selaku Pembimbing I Penulis sekaligus Dosen 

Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya 

untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi 

ini. 



6. Bapak Syaprianto.S.sos.,M.ip Selaku Pembimbing II Penulis sekaligus Dosen 

Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing, menasehati 

dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. 

7. Ibu Nurmasari,S.sos.,M.Si Selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga telah banyak memberikan 

nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi. 

8. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik serta 

Perpustakaan Universitas Islam Riau yang membantu penulis menyelesaikan 

administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan 

dengan penyelesaian Skripsi ini.  

9. Terimakasi kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Pelalawan. 

10. Terimakasi kepada Pegawai Kantor Camat Kecamatan Bunut dan serta 

masyarakat Bunut. 

11. Seluruh rekan seperjuangan kelas IP G angkatan 2014 yang telah memberikan 

semangat dan dan kebersamaan. Semoga sukses buat kita semua 

12.  Terimakasi kepada teman-teman Himpunan Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMIP) 

priode 2016-2017 yang telah memberikan motivasi dan kebersamaan. 

13. Serta seluruh teman-teman seangkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan 

namanya. Semoga sukses buat kita semua. Amin.  



Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan 

penulisan ini, namun jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan, maka penulis 

mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Semoga penulisan ini 

bermanfaat bagi kita semua. Amin yarobal’alamin. 

Pekanbaru, 02,Oktober, 2018 
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