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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, 

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Segala puji dan kesempurnaan hanyalah 

milik Allah SWT. Yang telah begitu banyak memberi limpahan karunia, taufiq 

dan hidayahnya selain kenikmatan iman dan islam begitu juga kesehatan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Pembatalan Perda Melalui Eksekutif Review Pada Pasal 251 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Adapun skripsi ini 

berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program 

Strata (S1) pada Fakultas Syariah Dan Hokum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Selanjutnya selawat dan salam selalu tercurahkan kepada 

junjungan alam yakni nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa 

membimbing umatnya ke jalan yang di ridhoi Allah SWT hingga yaumil akhir. 

Kajian dalam skripsi ini dinilai sanagat penting karena perda sebagai 

produk politik legislasi daerah telah mendapat eksistensinya didalam undang-

undang dasar 1945 pasal 18 ayat (6) dan undang-undang nomor 12 tahun 2011 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Persoalan muncul ketika 

banyak perda  yang dibatalkan oleh mentri dan gubernur, secara substansial 

dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

maka timbullah pertanyaan siapakah yang sebenarnya berwenang membatalkan 

perda-perda tersebut?, ungkapan syukur dan terimakasih pantas dan layak 

terucapkan karena penulis dapat menyelasaikan penulisan skripsi ini dengan 
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berbagai problematika dalam proses penyelasaiannya. Namun, hasil ini tidak 

terlepas dari rahmat Allah SWT atas nikmatnya dan berbagai pihak yang banyak 

membantu penyusunan dan penulisan skripsi ini baik secara moril maupun 

materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini secara lebih khusus penulis 

mengaturkan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada: 

1. Ayah dan Ibu, terimakasih untuk semua pengorbanan, kesabaran, doa, 

dan kasih sayang yang tulus dan tiada henti-hentinya ayah dan ibu 

perikan kepada penulis, sehingga dapat menghantarkan penulis sampai 

pada cita-cita yang diinginkan. Tiada balasan setimpal apapun yang 

dapat penulis berikan kecuali tetap selalu berdoa untuk ayah dan ibu, 

semoga selalu berada dalam naungan ridho Allah SWT. Aamiin  

2. Keluarga besar penulis yang ada di Ujung Batu, Sumatra Barat, 

Medan, Jakarta, Pekanbaru, yang sangat penulis cintai, yang telah 

memberikan perhatian, motivasi, doa, dan bantuan moril maupun 

materil kepada penulis, terimakasih yang sebesar-besarnya. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami,M.A, selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta jajaran purek I, II, dan III 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mengembangkan pendidikan di Universitas ini. 

4. Bapak prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd.selaku Dekan dan Pudek I, 

II, dan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau  yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menggapai ilmu di Fakultas ini. 
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5. Ibu Hj.Nuraini Sahu, SH.MH, selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum yang 

telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

6. Ibu Lysa Angrayni, SH.MH, selaku penguji seminar Proposal yang 

telah memberikan petunjuk dan arahan terhadap penulis. 

7. Bapak Firdaus, SH.MH, selaku pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan tenaganya serta memberi petunjuk dan arahan 

kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hokum Fakultas 

Syaraih Dan Hokum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau 

9. Karyawan dan karyawati Fakultas Syariah Dan  Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah member pelayanan 

dan kemudahan dalam administrasi 

10. Kepada Kakanda ( Hatun Abla, Tugba Abla, Melek Abla, dan Iin 

Abla) yang senantiasa menjadi bagian dari semanngat penulis untuk 

terus giat dalam mencari dan menimba ilmu 

11. Sahabat-sahabat terbaik serta adik-adik terkasih rumah belajar 

mahasiswi pekanbaru ( Wahyu Abla, Mardiah,Nur Haminati, Yulpita 

Rosa, Hainidaryati, Zelfi Maharani, Nuraini, Mikrajni Harahap, Ria 

Agustina, Nur Afni, Fidri,) yang begitu setia memberikan dukungan 

motivasi. 
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12. Teman-teman seperjuangan yang telah menjadi sahabat seperjuangan 

dalam suka maupun duka ( Dwi Masyuni Ningsih, Deriati Manurung, 

Desi Susanti, Ernita, Firti, Elsa,Elya, Elza, Dan Eka Setianovi). 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih 

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

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan 

kualitas skripsi ini dari berbagai pihak, semoga dapat menjadi sumbangsih 

pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas. 

Ya Allah, semoga engkau memberi ridhoi penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

Aamiin. 

Wassalamualaikum. wr.wb 

 

     

 Pekanbaru, 30 Desember 2017 

 

ERNA WILIS 

11327204972 

 

 

 

 

 


