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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahhirobbil’alamin, Segala puji serta syukur bagi Allah SWT, 

atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan  kepada Nabi 

besar Muhammad SAW.   

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang 

Terbuka Hijau Setelah Berlakunya Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang Di Kota Pekanbaru”. Dengan kesadaran yang penuh, 

penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu 

masukan dan saran sangat penulis harapkan sehingga memperoleh hasil yang 

optimal. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada : 

1. Ayahanda Sumarno dan Ibunda Marni Wati yang telah membesarkan dan 

mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, ketulusan dan kesabaran. 

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan rahmat dan 

perlindungan nya kepada kedua orang tua penulis. Serta terimakasih juga 

kepada adik-adik penulis yang selalu menyayangi dan memotivasi penulis.    

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. 

KH Akhmad Mujahidin, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri  

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Drs. Hajar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta 

jajarannya yang telah memberikan Fasilitas kepada penulis dalam rangka 

mengikuti perkuliahan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian 

ini. 

4. Bapak Firdaus SH, MH selaku Ketua Jurusan Hukum yang telah mendidik 

dan membantu  penulis dari awal selama duduk dibangku perkuliahan. 



 
 

iii 
 

5. Bapak Asril, S.Hi, S.H, M.H, selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak 

meluangkan waktu serta memberikan arahan, masukan dan saran kepada 

penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Hj. Nur’aini Sahu SH, MH selaku Pembimbing Akademik yang telah 

bersedia membantu penulis dari awal selama duduk dibangku perkuliahan. 

7. Bapak Indra Pomi Nasution Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Pekanbaru beserta anggota yang telah memberikan izin 

dan membantu untuk melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Pekanbaru  

8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu dan memotivasi penulis 

Teguh Pambudi, Salman, SH,  Sarimi dan Teman-Teman Hukum Tata Negara 

(2) Angkatan 2013 yang selalu memberikan bantuan, masukan, arahan, dan 

juga pengertian sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan 

penulisan skripsi ini. 

 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, diberikan 

kemudahan urusan dan rezeki serta kesehatan dari Allah SWT. 
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