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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Segala  puji  dan  syukur penulis ucapkan kepada  Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  penulisan  skripsi  dengan judul “Tinjauan Yuridis Otoritas 

Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Pekanbaru”. Shalawat dan salam tidak lupa 

penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka tabir 

keilmuan bagi ummat islam, sehingga berkat ajaran beliau dunia jadi berkembang 

menjadi ilmu pengetahuan yang pesat dan menjadikannya sebagai acuan dalam 

berfikir dan beramal untuk kesuksesan hidup di dunia dan akhirat.  

Dari hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

tidak terhingga  kepada  ayahanda M.Yaster Idun Simbolon dan Ibu Riama 

Silaban tercinta yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta aliran Do’a 

yang tak henti-hentinya agar penulis terus maju dan bersemangat dalam menjalani 

hidup ini. Untuk ketiga saudaraku tersayang Adikku yang Pertama Andry Delfiero 

Simbolon,Adikku yang kedua Chandra Gunawan Simbolon serta adik yang ketiga 

Fiorensia Simbolon yang telah memberikan semangat dan inspirasi untuk penulis.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-

besarnya kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau 

dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.  

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

Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.  

3. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, LC. MA selaku Wakil Dekan 

I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. 

Zulkifli, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah 

penulis dalam penulisan skripsi ini.  

4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH dan Bapak Asril, S.HI.,SH.,MH, selaku 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan 

karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan 

nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.  

5. Bapak H.Mohd Kastulani ,SH,MHselaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan 

sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

6. Ibu Hellen Last Fitriani, SH,MH selaku Pembimbing Akademik yang 

memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.  

7. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

membimbing, memberikan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat 

sesuai bidangnya dalam masa perkuliahan.  
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8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Serta kepada Bapak Ibu 

pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta pengelola 

perpustakaan UIN Suska Riau, terimah kasih atas peminjaman buku 

sebagai referensi bagi penulis.  

9. Segenap pimpinan dan staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pekanbaru yang 

sudah Mengizinkan serta telah memberi kemudahan kepada Penulis untuk 

mendapatkan data-data dalam penyusunan Skripsi ini. 

10. Kepada Tulang saya Advokat/Konsultan Hukum Elfreth Simamora 

SH.MH yang saya hormati,selaku mentor selama proses PKL atau Magang 

berjalan,terimakasih untuk ilmu yang Tulang berikan dan yang selalu 

sabar mengajari penulis,yang selalu memotifasi penulis untuk 

menyelesaikan tugas ahir ini. 

11. Kepada adik saya Oktafiana Simbolon terimakasih untuk semua motivasi 

dan cerita suka-duka yang kita alami bersama di kost,kakak berharap 

semoga cepat menyusul dan sesegera mungkin menyelesaikan gelar 

S.Ikom nya. 

12. Kepada sahabat seperjuangan sekaligus teman Lainul Arifa SH,Mila Etika 

putri SH,dan Rini Sukma Dewi yang sedang berjuang untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Hukum , terimakasih untuk kalian yang selalu ada menemani 

dikala susah dan senang terutama dalam menunggu dosen pembimbing 

dan mendampingi penulis ke tempat penelitian. 

13. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah dan hukum terkhusus Jurusan Ilmu 

Hukum angkatan 2013 dan senior Serta Alumni yang telah membantu 
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penulis dalam menempuh Study di fakultas Syariah dan hukum UIN 

SUSKA RIAU. 

14. Terimakasih juga Kepada kakak Lina simangunsong ST,Fransasmita 

Sinaga Amd, Itok Firman Sitanggang, itok Rico Andreas Sigalingging dan 

adik Zen Purba yang senantiasa memberikan support dan nasehat kepada 

penulis. 

15. Untuk yang teristimewa Hasianku Hansen Syafarien Hutagalung yang 

selalu memberikan semangat dan support dalam penyelesaian penyusunan 

skripsi ini. 

16. Kepada Forum Komunikasi Kriten (FKK) yang ada di UIN SUSKA RIAU 

yang menjadi tiang sandaran untuk bertukar pikiran antara senior, junior 

dan tidak lepas juga terimakasih buat alumni FKK yang selalu 

memotivasi. 

17. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan 

pengumpulan data skripsi ini. 

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, 

bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang 

pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga 

Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin.  

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb  

 

Pekanbaru, 31 Januari 2018 

Penulis,  
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