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 Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang 

ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

 Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Fungsi Camat dalam Pembinaan 

Pegawai Kantor Camat Pangkalan Kuras Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pelalawan’’ ini penulis tulis dan di ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat menamatkan dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu. 

 Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pegalamanan sudah 

berupayasemaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi 

ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh 

fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa lembar tertentu dari 

naskah skripsi ini mungkin ditemukan ditemukan berbagai kesalahan dan 

kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta 

masukan dari pembaca. 

 Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam 

proses penulisan dan penyelesaian ini banyak pihak turut membantu. Sehunungan 

dengan itu khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimah kasih kepada: 

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan 

memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada 

lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 

2. Bapak Dr. Moris Adidi  Yogia,S,Sos, M.si sebagai Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau. 
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3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, M.Si Sebagai Ketua program studi Ilmu 

Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau . 

4. Bapak Dr. H. Syafhendry,M.Si sebagai Dosen pembimbing I yang yang 

telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan 

kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Rizky Setiawan, S. Sip,. M. Si sebagai dosen pembimbing II yang 

telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan 

kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis 

selama di bangku perkuliahan serta karyawan/I tata usaha serta penjaga 

perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 

yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar dikampus. 

7. Bapak Camat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Bapak-

bapak dan Ibu-ibu Aparatur pemerintahan kecamatan pangkalan kuras 

yang telah bersedia memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang 

dibutuhkan dalam penulisan proposal, segala bantuan baik moril dan 

materil kepada ananda untuk menuju kesuksesan. 

8. Kepada yang teramat istimewa dalam sepanjang hidup yang penulis lalui 

kedua orang tua, ayahanda Bahari Sutan dan ibunda Bunga, terimah kasih 

yang tidak terhingga karena telah memberikan do’a setiap tetesan air 

matanya, segala kasih sayang, perhatian, dorongan, bantuan baik moril 

maupun materil kepada ananda untuk menuju kesuksesan. 
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9. Terimah kasih kepada abang kakak dan keponakan ku tercinta,Yurnaini, 

Yusnidar, Jhon Hendri, Nurhayati dan keponakan tersayang Mide Sandra 

Liza, Pipit Ayunda, M.Roni Firdaus, M.Doni ardiansyah, M.Firman 

Ismail, Afikah nazila Halwa, Junior Fattan Zahi, M.Ozil Mubarok dan  

Ananda Gania yang telah memberikan semangat dan mendo’a kan kepada 

penulis agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

10. Terimah kasih kepada pak Tuo dolla  sekeluarga, Mak Anjang sekeluarga, 

Bapat Jantan Sekeluarga, Mamak Momat sekeluarga, Icik Tatalsekelurga, 

Oncu Ajis sekeluarga di Pelalawan yang selalu memberikan dukungan 

agar penulis segera menyelasaikan penulisan skripsi ini. 

11. Buat teman-teman Khususnya kelas IP-F Terima kasih atas do’a nya dan 

bantuan, semangat yang telah diberikan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka di 

balas dengan rahmat dan karunia yang setimpal,’’ amin…..” 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya. 

Penulis,Desember 2017 

Penulis, 
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