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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang memberikan limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan-Nya nikmat kesehatan, kekuatan dan 

semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis kiriman untuk junjungan 

Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliah 

ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. 

 Untuk menyelesaikan pendidikan dalam Strata Satu (S1) diperlukan suatu 

karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi 

dengan judul “PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH DI 

KECAMATAN KUANTAN TENGAH MENURUT PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 2 TAHUN 2012“. penulisan 

skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau di Pekanbaru. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena berbagai kesulitan yang penulis temui, terutama keterbatasan 

pengetahuan yang penulis miliki dan penulis sebagai manusia biasa yang tidak 

luput dari salah dan khilaf. Dalam penyajian maupun penulisan, Dalam merangkai 

kata maupun kalimat, masih banyak terdapat kekurangan untuk perbaikan dan 

demi kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril 

maupun materil terutama dari kedua orang tua penulis yang penuh ketabahan dan 

kesabaran senantiasa memberikan kasih sayang dan curahan do’a untuk 

keberhasilan penulis dalam meraih cita-cita. Pada kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Kepada Ayahanda, Ibunda serta Kakak dan Adik Penulis Tercinta yang telah 

banyak memberikan bantuan moril maupun materil dan juga memberikan do’a 

kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini ; 

2. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam 

Riau Pekanbaru ; 

3. Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam 

Riau Pekanbaru ; 

4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru ; 

5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang 

Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 

Pekanbaru ; 

6. Bapak S. Parman, S.H,.M.H. selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru ; 

7. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.. Selaku Ketua Bagian Hukum 

Administrasi Negara yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini ; 

8. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H dan Bapak Abdul Hadi Anshary, 

S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan 

pikirannya untuk memberikan bimbingan serta kemudahan kepada Penulis 

dalam Proses penyelesaian skripsi ini ; 

9. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama 

perkuliahan ; 

10. Pegawai dan Staf Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Riau ; 

11. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Kuantan Singingi serta Perangkat Pemerintah lainnya yang 
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telah memberikan data serta keterangan yang diperlukan di dalam penulisan 

Skripsi ini ; 

12. Kepada Anggota HIMAHAN Periode 2014-2015 atas dukungan, semangat 

serta do’anya ; 

13. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan penulis mohon maaf apabila 

ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Yarabbal alamin.  

 

                                                              Pekanbaru, 25 Oktober 2017  

                                                                               Penulis 

 

 

 HADITHYO EKO ABRIANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


