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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi  ini dengan judul 

“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa 

Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”. 

Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk 

mengikuti seminar skripsi  di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan tentang Pemerintahan. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada 

kedua orang tua penulis yang setiap saat sabar dalam memberikan pengertian 

sehubungan dengan kendala yang ditemui dalam penulisan skripsi  ini, juga 

terhadap orang tua saya yang setiap saat memberikan dorongan demi 

terselesaikannya skripsi  ini, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan 

dan bimbingan moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi  ini, terutama kepada: 

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, M.CL selaku Rektor Universitas 

Islam Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk 

menimbah ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau. 

2. Bapak Tengku Rafizal AR. S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.P, M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu 

Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam 
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menimbah ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau. 

4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga usulan 

penelitian ini dapat diselesaikan. 

5. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan  waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas  Islam 

Riau yang telah dengan ikhlas menyumbangkan ilmu yang mereka miliki 

kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Islam Riau. 

7. Bapak dan Ibu pegawai administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama 

penulis berurusan mengenai masalah keadministrasian. 

8. Bapak dan Ibu pegawai kantor Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten 

Rokan Hulu yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan 

mengenai masalah skripsi. 

9. Untuk yang mulia Ayahanda dan Ibunda yang selalu dan akan selalu ada 

disetiap hembusan nafas, detak jantung dan aliran darah ku. Idola yang 

selalu ku kagumi yang telah memberi kehidupan untuk ku, mentari 

penerangan dan telaga penyejuk ku dan yang menjadikan ku merasa 

hebat. 
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10. Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan semangat serta 

dorongannya atas penulisan skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2011, atas dorongan 

semangatnya penulis mengucapkan terima kasih. 

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan 

pada skripsi ini. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon 

pertolongan. Amin 

 

 Pekanbaru,   November 2017 

                      Penulis, 

 

                                                                             

 

                                                               

          Debri Fasonofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


