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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha 

menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Solawat beserta salam tidak lupa penulis  

ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada program Strata Satu Syari’ah dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang 

penulis teliti adalah KEDUDUKAN PEJABAT PENGELOLAAN 

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU MENURUT 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG 

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK. Dalam penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, tidak terlepas dari 

kekurangan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian 

yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. 

Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama 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 mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ayahanda Zul Asman dan Ibunda Aminah yang telah mencurahkan kasih 

sayang serta do’a dan semangat yang diberikan kepada penulis. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Madani.  

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd  selaku Dekan Fakultas 

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

Syari’ah dan Hukum 

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

5. Bapak Asril, S.HI., SH., MH Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum  

6. Bapak Firdaus SH.,MH selaku penasehat Akademis yang selalu 

mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam  melalui proses perkuliahan 

dengan baik dan menyelesaikaan skripsi secepatnya. 

7. Dr. Hajar M SH., MH  selaku pembimbing yang telah membantu penulis 

dalam pembuatan skripsi  

8. Ibu Musrifah SH., MH yang telah memberikan motivasi penulis dalam 

pembuatan skripsi ini. 

9. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pegawai kementrian agraria dan tata ruang/badan 

pertanahan kota pekanbaru yang telah membantu dalam skripsi ini  

10. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska 

Riau. 



 iv 

11. Keluarga yang telah memberikan Do’a, semangat, dan harapan kepada 

penulis.  

12. Teman-teman dan rekan-rekan Ilmu Hukum angakatan 2013 khususnya IH 

1 yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis 

dalam penyelesaikan skripsi. 

13. Kepada sahabat-sahabat terbaik Annisa Sodikin, Amin, Angga, Anto, Agus 

Madja, Fitri yani, Yunita Nadia, Ivoni, Winda, Tata, Bom-Bom, Pandi, Rais 

yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

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. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada 

pembaca, amin. 

 Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Pekanbaru ,     Oktober  2017 

            

        Muhammad Fauzi Pranata 


