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Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan 

nikmat yang diberikannya, walaupun dengan segala keterbatasan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penegakan Perda 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Soial (study penertiban 

gelandangan dan pengemis). Yaitu menjadi salah satu syarat guna meraih gelar 

sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Universitas Islam Riau. 

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab sesuai dengan 

kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.  

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari 

kesempurnaan, penulis juga menyadari dalam penulisan dan penyelesaian skripsi 

ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada : 

1. Bapak Rektor UIR Prof. Dr .H. Syafrenaldi, SH. MCL yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada 

lembaga pendidikan yang beliau pimpin. 

2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.si Selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 
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3. Bapak Budi Mulianto, S.IP, M.si Selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Universitas Islam Riau. 

4. Bapak Dr.H.Yusri Munaf, SH. M.Hum selaku pembimbing I yang 

telah meluangkan waktunya, berusaha mengarahkan, dan mengkoreksi 

isi usulan penelitian ini hingga benar dan dapat diseminarkan. 

5. Bapak Yendri Nazir,S.sos. Msi Selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dan berusaha maksimal mungkin dalam 

membimbing penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini 

dengan benar hingga dapat diseminarkan. 

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang 

telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga penulis 

mampu menyelesaikan usulan penelitian ini. 

7. Teristimewa dipersembahkan Ayahanda dan Ibunda tercinta dan 

keluarga yang senantiasa mendoakan dan memotivasi serta 

memberikan dukungan berbentuk apapun sehingga penulis dapat 

menyelesaikan usulan penelitian ini. 

8. Sahabat-sahabat asal kumpul Rian Adib Susilo S.IP, Febri Prada S.IP, 

Fais Nikyaka S.IP yang selalu memotivasi serta memberikan dukungan 

berbentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan 

penelitian ini. 

9. Sahabat-Sahabat dari SMA yang rempong Khoeriah Muiz Siti amaliah 

S.Pd, dan Ari Setiawan S.T 
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10. Rekan-rekan seperjuangan Adi Susilo S.IP dan orang-orang terdekat 

yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi. 

11. Kepada Kepala Satuan polisi pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah 

memberikan izin kepada penulis guna memperoleh data yang 

diprlukan dalam penyempurnaan sripsi ini. 

12. Dan yang terakhir peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada 

seluruh anggota Satpol PP Kota pekanbaru yang telah peneliti 

wawancarai dan peneliti berikan kuisioner untuk menyempurnakan 

penulisan Skripsi yang sedang peneliiti kerjakan 

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan 

penelitian ini semoga segala jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan Karunia 

yang setimpal, Amin yaarobbal aalamin. 

Pekanbaru, juli 2018 
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M.Mukhlis iwan purnomo 


