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KATA PENGANTAR 

نِِِٱّلَلِِِبِۡسمِِ  ٱلَرِحيمِِِٱلَرۡحم َٰ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabrakatuh” 

 Puji sukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT , karena dengan berkah 

dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Penyediaan Layanan Anak 

Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru)” ini dapat penulis selesaikan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah 

tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan 

skripsi ini terdapt kekurangan. Sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, 

saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 

 Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, 

mulai dari mengumpulkan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan 

data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan 

yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan 

dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. 

 Oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan jazakumullahu khairan 

katsira kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sugianto dan ibunda Mega Siregar, 

yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada 
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penulis, tanpa rasa mengeluh, selalu mendoakan dan memberikan 

dukungan baik materil maupun moril, pengorbanan tiada batas yang 

hingga kapanpun takkan bisa penulis balaskan. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Mahendr Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Beserta seluruh Stafnya. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Weni Puji 

Hastuti, S.Sos, M.Kp selkau sekretaris Jurusan Administrasi Negara 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Mustiqowati Ummul F. M.Si, selaku pembimbing sekaligus Mentor 

dalam berbagai Hal bagi penulis, yang telah membimbing, mengarahkan, 

dan membantu penulis hingga peneyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak 

menyumbangkan ilmunya selama penulis mengenyam bangku pendidikan 

di perkuliahan. 

7. Seluruh Staf Akdemik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersumbangsih dalam 

kelancaran penulis melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalm skripsi. 

8. Seluruh Pejabat, Pegawai dan Staf Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang 

telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis. 
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9. Kakanda Riscy Anggriani Pertiwi, S.Farm dan Dian Lestari, S.Pd.I, yang 

selalu memberikn dukungan dan motivasi untuk penulis sampai dengan 

selesainya Skripsi ini. 

10. Kepada Teman saya Siti Herlina yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi kepada penulis dan menemani penulis dalam setiap pengumpulan 

data, sampai selesainya skripsi ini. 

11. Rekan-rekan kelas ANA B yang telah memberikan masukan dan semangat 

kepada penulis, sampai selesainy skripsi ini. 

12. Seluruh keluarga, sahabat, rekan-rekan seangkatan, senior, dan semua 

pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak 

membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang 

senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini, terimakasih.  

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-

besarnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik 

dalam ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama 

kali di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga selsainya studi 

penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manuisa biasa yang tak 

pernah luput dari khilaf dan kesalahan. Adapun mengenai kebaikan penulis , itu 

semata-mata datangnya dai Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanya 

milikNya. 

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat 

bernilai ibadah disisiNya. Amin. 
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Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Pekanbrau, 20 Februari 2017 

Penulis 

 

 

Hari Indrawan 


