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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji sukur bagi Allah SWT, sang Khalik dari makhluknya, 

Maha Raja dari segala raja, Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya 

atas segala Cahaya, yang kasih sayangnya melebihi apapun didunia ini. 

Hanya Dialah yang wujud, yang baqo, dan atas perkenan-Nya pula 

Sezarroh kuasa-Nya ini dinisbikan dari ketiadaan, sebagai ujian, 

pembelajaran, dan menjadi suatu ruas jalan penghambaan bagi diri ini, 

seseorang yang baru memulai mencoba mengenali hakikat makluk pada 

dirinya, demi untuk mengenal Khalik-Nya. 

Salam kemuliaan bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya seorang 

semua diwujudkan dari ketiadaan, sang cermin dari maharaja cahaya, sang 

senyum dari yang maha penyayang. Kekasih dari semua pecinta, 

rosullullah Muhammad SAW, pembimbing  bagi  siapa  yang  mencarinya  

dan  para  sahabat-sahabatnya  dan semoga kita tergolong pada orang-orang 

ahli surga. Amin. 

Pembuatan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  melengkapi  syarat  

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang penulis 

beri judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 

Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pemerinta Kota Di Jalan 

HR. Soebrantas’’ 
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Skripsi yang ideal ini, kata orang sedikit banyak seharusnya bisa 

menunjukkan siapa kita, dan apa saja yang telah kita peroleh selama 

sekian tahun kuliah. 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah 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. Bapak. Prof. Dr. Munzir Hitami,MA selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak. DR.  Mahendra  Romus,  M.Ec.,  Ph.D  sebagai  Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, sebagai Ketua Jurusan Administrasi 

Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu 

demi kesuksesan mahasiswa. 

4. Ibu Weni Puji Hastuti,S.Sos.M.Kp sebagai Sekretaris Jurusan 

Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi dan 

meluangkan waktu demi kesuksesan mahasiswa. 

5. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si (selaku Pembimbing 

Skripsi), yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada 
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penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 

7. Keluarga tercinta, Ayahanda (Sugito), Ibunda (Rubini), yang setia 

menunggu dengan sabar dan juga memberikan doa yang tulus 

hingga saya sampai selesai dan buat adik yang penulis kasihi dan 

juga yang saya sayangi Adikku tercinta (Dwi Restu Fatimah) yang 

memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini 

terselesaikan. Tak lupa juga keluarga besar Pakde Ipung dan Bukde 

Srik yang selalu mendoakan agar sukses dan Berjaya dalam 

pendidikan ini. 

8. Untuk Adindaku Zainal Abidin, M. Badarudin, Mutiara Kun Arifa 

Aini, Suci. Selanjutnya Kakanda Dodi Asmara, Mbak ku Ma’wa 

dan yang lainnya yang telah memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi 

Negara angkatan 2013 yang terlalu panjang untuk disebutkan satu 

persatu, khususnya buat lokal ANA C dan buat teman-teman Kost  

(Eric, Nurman, Ekin, Fatmi, Tresno, Tini, Sugiono dan Dedek Lina 

(Adik angkatku,) makasih ya atas semua bantuannya dan 

kebersamaan kita yang menjalin kekeluargaan dan berjuang 

bersama selama di kost dan selama kuliah. 

10. Untuk sahabat-sahabatku (Safrizal, Rafiq, Suci Ramadhani, Rupika 

Sari, Teteh Siti, Fadilah Sari, Fitria Wati kawan satu SMA dan 
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seluruh anggota KKN Bagan Jaya) yang kusayangi sepenuh hati 

yang tidak akan terlupakan yang mana selalu setia menemaniku 

dalam suka maupun duka, terlalu manis untuk dikenang dan terlalu 

pahit untuk dilupakan dari awal hingga akhir perkuliahan di UIN 

SUSKA  RIAU.  Semoga  persahabatan  dan  persudaraan  kita  tak  

akan lekang waktu dan tetap terjaga selamanya. 

11. Terima  kasih  buat  Pakde Kohar, Bude Riyanti, Pak Andi Kades 

B. Jaya, Mas Sono, Semua Kepala Dusun Bagan Jaya, SMA N 2 

Bagan Jaya dan seluruh keluarga besar Desa Bagan Jaya yang tidak 

dapat disebutkan. 

12. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini yang tidak dapat penulis cantumkan nama-namanya. 

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah membantu 

penulis dalam meneyelesaikan skripsi ini. Amiin Allahumma 

Aamiin.... 

Dan Pada akhirnya terselaikan juga, walaupun melalui sebuah 

perenungan yang lama, tentunya ditambah dengan ketidak disiplinan 

dan ketidak sesuaian dengan target dan jadwal (ini kalimat penyesalan, 

bukan permohonan maklum), rasanya ini bukanlah karya terbaik saya. 

Masih sangat banyak kekurangan dari karya ini, dan saya sendiri 

menganggap hasil akhir dari karya ini sebagai karya seorang manusia yang 

baru belajar membiasakan diri menggunakan media baru. Tentunya, 
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hasilnya baru sebuah karya seseorang yang belajar menuangkan ide, yang 

masih jauh dari tingkat kesempurnaan. 

Terakhir semoga kita semua senantiasa dipelihara dalam jalan lurus 

keridhaan-Nya, dan kelak dipersatukan dengan jalinan mawar wangi dalam 

istana terang kemilau,  bersama para kekasih-Nya dimuka singgasana 

Sang Maharaja Cahaya. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua. Akhir kata penulis ucapkan  terima kasih. Wasallam 

Mu’alaikum... 

 

Pekanbaru, September 2017 

 

PAJAR PANGESTU 


