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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT yang mana berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul 

:“Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terminal Liar Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan”. 

Sholawat dan salam tak lupa pula penulis ucap kan buat Baginda Nabi Besar 

Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat 

dan salam tercurahkan kepada beliau dan para sahabat–sahabatnya dan semoga 

kita tergolong pada orang–orang ahli surga. Amin. 

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang 

setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama 

penulis sampaikan kepada : 

1. Keluarga tercinta, Ayahanda (Asril), Ibunda (Nuraziza), buat Kakak dan 

adik yang penulis kasihi dan sayangi (Adri Saputra, vira Anggraini, Wahyu 

Armansyah) yang memberikan semangat dan bantuan dari awal proses 

pendidikan sehingga skripsi ini terselesaikan. 
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2. Bapak Rektor UIN Suska Riau ,Prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag 

beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di UIN Suska Riau . 

3. Bapak DR. Drs, H. Hajar M.Ag selaku dekan Fakultas  Syariah dan Hukum 

beserta dekan I, II dan III, yang telah memberikan izin penelitian kepada 

penulis  dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis 

ucapakan terima kasih. 

4. Ketua Jurusan Hukum, Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Ibuk 

Lisa Anggrayni, SH, MH serta staf Jurusan Hukum, yang telah banyak 

berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama 

menempuh perkuliahan di perguruan ini. 

5. Bapak Dr Maghfirah M.A selaku pembimbing yang telah memberikan 

arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibuk Dra Nurlaili M.Si selaku penasehat akademis yang telah mengarahkan 

serta memberikan masukan kepada penulis selama perkuliahan di UIN 

Suska Riau. 

7. Bapak dan Ibuk dosen pada Fakultas  Syaria’ah dan Hukum UIN Suska 

Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 

8. Bapak Kepala Bidang Pengawasan  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru dan seluruh pegawai yang telah membantu 

penulis dalam memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini. 
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9. Untuk sahabat dan teman-teman. Riki Rikaldo, Wandi Opas, Yusnila, 

Jhonisep Hasbari.  Trima kasih telah banyak memberikan bantuan dan 

motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan teman–temanku yang senasib 

dan seperjuangan khususnya Jurusan Hukum angkatan 2011 yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. 

10. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala 

yang setimpal. 

Atas segala peran dan partisipasinya yang telah mereka berikan, semoga 

Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. 

Akhir kata penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi 

kita.Aminnn. 

 

 

      Pekanbaru, 28 Juli 2018 

                                                                                 Penulis 

 

      MUHAMMAD RIZKI 

                 NIM. 11127100363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


