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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di 

tulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelakasanaan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013  tentang Penyelenggaraan Reklame” ini 

penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu. 

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai 

dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. 

Walupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah 

skripsi ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk 

membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para 

pembaca. 

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses 

penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan 

dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Rektor UIR bersama Dekan Fisipol yang menyediakan fasilitas 

dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada 

lembaga pendidikan yang Beliau pimpin. 

2. Bapak Budi Mulianto S.Ip,. M.Si Selaku Ketua Program studi dan jajaran 

dosen pada jurusan ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta 
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menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan 

sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Zaini Ali M.Si dan Bapak Data Wardana S. Sos, M. Ip 

selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan 

menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses 

bimbingan berlangsung. 

4. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha dan serta Perpustakaan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  yang telah membantu penulis 

menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan 

penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini. 

5. Kepada bapak saya Syafril dan Ibu saya Ermayenti yang telah bersusah 

payah membesarkan dan mendidik saya, memberikan dorongan baik 

moral maupun materil untuk menyelesaikan studi saya. Serta kepada 

Kakak saya Revi Syafrina dan Abang ipar saya Muhammad Nur Fadli, 

Abang saya Ahmad Syafei Akbar S.Kom dan Kakak ipar saya Nurul 

Ramadan S.Kom, dan seluruh keluarga yang sudah menyemangati dan 

memberikan motivasi kepada saya. 

6. Teman-teman seperjuangan di Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa 

Ilmu Pemerintahan Periode 2015/2016 dan 2016/2017 seperti Ferry 

Argandi, Iskandar S.IP, Fahrizal Ariyadi, Resti Rahmasari S.IP, Winda 

Lestari S.IP, Retno Sari dan serta adik-adik Himip tercinta Andika, Siti 

Zubaidah, Damai Shinta P, Sandra Anggesti dan senior yang juga cukup 

membantu abang Aditya Wiratama S.Ip, Saddam Orbusti R. S.Ip, Hendi 
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Selwa T. S.Sos serta seluruh keluarga besar Himip yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta 

membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. 

7. Sahabat tercinta Mardiana Maksum S.Ip, Wahyu Suci Rahmani, Ahmad 

Sirajul M, Nikita Mimi S.Gz, Yumna Eltias S.Pd, Devi Permatasari S.IP, 

Annisa Fitri, Radhani Puspita Sari, Ns. Mutia Novriati S.Kep, Elfa Azani 

dan yang tidak dapat disebutkan, yang telah banyak membantu dalam 

proses pencarian data dari awal hingga sekarang. 

8. Teman seperjuangan seluruh Anggota Kelas Ip D dan teman-teman 

terdekat Yuliana, Tutut Apriliani S.IP, Toni, Rio Irawan yang telah 

membantu selama dikampus. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya. 

                                                                 Pekanbaru, 05 Desember 2018 

                                                                                  Penulis, 
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