
KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbi’alamin, puji syukur yang tiada terhingga penulis sampaikan atas 

kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

tesis ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W yang telah 

membawa peradaban manusia dari peradaban jahiliyah keperadaban yang berilmu 

pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Tarif 

Retribusi Pasar  oleh  Dinas  Perdagangan dan Perindustrian  Menurut  Peraturan 

Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten 

Indragiri Hilir”. 

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian tesis ini penulis tidak 

memungkiri bahwa banyak pihak terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan 

materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, 

kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu 

melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan tesis ini. 

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun 

tidak langsung telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A selaku Rektor Universitas Islam Riau yang 

telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.  

2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam 

Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan. 

3. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, SH., M.Hum selaku ketua Prodi Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengacc proposal yang 

diseminarkan serta mengacc tesis ini. Sekaligus selaku pembimbing II dalam penulisan 



tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dalam penulisan tesis ini dari 

awal hingga akhir.  

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M. Hum selaku pembimbing I dalam penulisan tesis 

penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

5. Bapak dan ibu dosen Program Pascasarjana Ilmu HukumUniversitas Islam Riau yang telah 

memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis semoga 

jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

6. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretaris Universitas Islam Riau, Bank 

Unisritama, Tata Usaha, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang memberikan 

pelayanan studi penulis. 

7. Buat teman-teman dari Program Pascasarjana Universitas Islam Riau khususnya buat 

teman-teman kuucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu 

dalam penulisan tesis ini juga dukungan, motivasi, serta perjuangan yang terindah disetiap 

perjalanan proses perkuliahan penulis. 

8. Terkhusus untuk orang tuaku tercinta yang selalu terukir didalam sanubari ini, yang 

merupakan sang motivator dan inspirator ananda yang telah mendoakan disetiap langkah 

perjalanan menuju sebuah kesuksesan yang selama ini di cita-citakan. 

9. Buat kekasihku yang tersayang yang selalu memberi diriku ini semangat dan dorongan 

untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan tesis ini, namun penulis masih 

merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengaharapkan saran 

dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan tesis ini. 

Akhirnya kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga atas segala apa 

yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan 

yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal’Alamin. 



 

 

Tembilahan, 22 Juli 2017 

Penulis,  

 

 

 

AMIRUL HAKIM 

                                                  NPM. 151020162 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


