
KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan  puji syukur kehadirat ALLAH SWT, di karenakan izinNya jualah, 

maka penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Produksi atau Penjualan Furniture di 

Kota Pekanbaru atas adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)”, Adapun 

tujuan dari penulisan Tesis ini adalah merupakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

persyaratan dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam 

Riau. 

Dalam penyusanan penulis banyak menghadapi kesulitan, namun berkat bimbingan, 

pengarahan, dan bantuan dari semua ,pihak, penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. 

Pada kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasi kepada : 

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

telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu 

Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini; 

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

Riau; 

3. Bapak Dr. Efendi Ibnuusilo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum 

Pascasarjana Unversitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta 

arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini; 

4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H., M.C.L. selaku Dosen Pembimbing I,  terimakasih atas 

bimbingannya yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini; 

5. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S.H., M. C. L selaku Pembimbing II di dalam  penulisan skripsi 

ini yang telah banyak memberikan arahan yang berarti bagi penulis; 



6. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan asisten dosen, terimakasih karena telah mau membina dan 

mendidik penulis selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana 

Universitas Islam Riau ini; 

7. Bapak dan Ibu  segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada 

penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah; 

8. Papa, mama, Kakak dan adik tercita (Delvica Anjelia dan Ana Dhea Syaila ) atas segala 

dorongan semangat dan kekompakkannya selama ini , dan dukungan yang tidak ada habis-

habisnya selama ini buat papa dan mama, 

9. Om, Tante dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk 

mencapai cita-cita Para Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa 

10. Sigit Pamungkas yang selalu memberikan semangat, keamarahan yang positif dan ada 

dalam keadaan susah dan senang. 

11. Jurnalistik Hukum, Law Edition dan Pendidikan Luar Sekolah yang merupakan bagian 

keluarga kecilku di kampus yang selalu memberi pendapat. 

12. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah 

ikut memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam 

rangka kegiatan penyusunan tesis ini; 

13. Dan teman-teman seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, 

terimakasih atas dukungan dan motifasinya mulai dari pertama kuliah sampai pada saat 

penulis melakukan penulisan tesis ini. 

14. Juga penulis titipkan rasa terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang 

terkait. Atas semua  bantuan yang telah penulis terima baik moril maupun  materil dalam 

penulisan tesis ataupun pada masa perkuliahan, sekali lagi dengan ketulusan yang 

mendalam  penulis ucapkan terimakasih. Semoga bantuan yang telah di berikan kepada 



penulis akan mendapat balasan yang setimpal  dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat 

berharap supaya hasil dari karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. 

Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa keterbatasan 

pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga penulisan Tesis ini masih ada 

kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati 

penulis mengharapkan adanya tegur sapa atau  kritikan dan saran yang sehat untuk perbaikan 

di masa yang akan datang ke arah yang lebih baik dan sempurna.  

Pekanbaru, 1 Desember 2016 

    Penulis  

                      

                     Yuni Dhea Utari 

 


