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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada sang penggenggam 

langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya 

angkasa raya yakni Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat berbingkiskan salam 

penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah 

membawa kita kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas  Syari’ah dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis 

teliti adalah “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA 

DISTRIBUTOR PT. PERTANI (PERSERO) CABANG RIAU DENGAN 

PENGECER PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI PERATURAN 

MENTERI PERDAGANGAN No.15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG  

PENYALURAN DAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI”. 

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak 

terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi 

peneliti yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki 

penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama 

dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya 

dapat diatasi dengan baik. 
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Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Ayahanda Bakhtiar Lubis dan Ibunda Nur Laili yang sangat penulis cintai, 

terima kasih yang tak terhingga karena tak henti-hentinya memberikan 

do’a, nasehat, serta dukungan moril maupun materil kepada penulis, serta 

kakak-kakak penulis, Maisaroh, Am.Keb,Skm, Napsiah,SE, adik-adik 

penulis Nasrul Hasonangan, Zaitun, M.Nasril, M.Lutfi, beserta seluruh 

keluarga yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta 

doa bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis sehingga dapat mengikuti 

pendidikan S-1, di UIN SUSKA Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum 

4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta 

Bapak Asril, SH.,MH. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum pada  

Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk 

sekedar memberikan arahan kepada penulis.                         
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5. Bapak H.Mohd. Kastulani, SH.MH. Selaku pembimbing Skripsi  yang 

telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada 

penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Hellen Last Fitriani, SH, MH. Selaku Penasehat Akademis yang selalu 

mengarahkan dan mengingatkan Penulis agar melalui proses perkuliahan 

dengan baik dan agar segera menyelesaikan skripsi secepatnya. 

7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska 

Riau yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki 

kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Suska Riau. 

8. Ketua Cabang beserta Staf  PT.Pertani yang telah membantu pengumpulan 

data-data ini. 

9. Teman-teman penulis, Riyani arsyaputri, Kiki Melinda, Maisarah dinda 

arisa boru pulungan, Julia ulva, Meri YuliZarni, Siti Aisyah,Amd, yang 

telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, 

dan Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2013, khususnya 

rekan-rekan Kelas Ilmu Hukum D dan Hukum Bisnis D. 

10. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam 

penyelesaian penulisan ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih 

ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada 

pembaca, amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Pekanbaru, 29 September2017 

Penulis, 
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