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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur saya ucapkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa. Berkat pertolongan, rahmat dan Hidayah-Nya saya selaku penulis dapat 

menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok” yang 

merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan dari Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Penulisan penelitian ini dibuat berdasarkan studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan data-data dari buku, jurnal atau artikel, dan dikaitkan dengan 

peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Proposal 

penelitian ini akan memberikan analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang akan difokuskan 

pada analisis mengenai proses pengawasan dalam pelaksanaan Perda KTR 

tersebut. 

 Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih 

kepada Bapak M. Fahmi Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kebaikannya untuk 

dapat menyelesaikan Penelitian ini, serta tanpa henti memberikan dukungan dan 

pengertian untuk setiap kegiatan yang saya lakukan. 

Secara khusus saya haturkan terima kasih untuk Mama tersayang yang 

selalu mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tak terhenti. Tak lupa pula 

saya haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk Papa tersayang yang 

telah mencari nafkah tanpa lelah untuk mensponsori pendidikan saya hingga saat 

ini. Dan tak lupa kepada adik saya satu-satunya Muhammad Angga Syah Putra 

Makmur yang selalu sabar menemani bimbingan dan rela dimarah-marahi. 
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Pada kesempatan ini saya juga ingin mengahturkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 

2. Ibu Nurmala Berutu selaku Ibunda yang sudah mengizinkan saya untuk 

Pindah Ke Universitas Negeri Medan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Waston Manalu selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan yang selalu mengarahkan 

untuk saya mendapat kesempatan beasiswa PPA. 

5. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus Dosen Pembimbing 

Akademik yang selalu sabar membimbing saya di setiap semesternya dan 

selalu memberikan motivasi untuk kebaikan di masa depan. 

6. Bapak Arif Wahyudi, S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yang selalu bersedia membantu saya 

dalam proses pindah ke Universitas Negeri Medan, tak lelah mendukung 

saya di setiap kegiatan yang saya lakukan, dan selalu sabar menasehati 

saya untuk kebaikan di masa depan. 

7. Bapak Majda El Muhtaj selaku dosen penguji, sekaligus menjadi sosok 

inspirator saya, tiada henti memberi saya dukungan sehingga akhirnya 

berkesempatan untuk pertukaran mahasiswa ke Malaysia, serta selalu 

sabar memberi arahan dalam menjalani kehidupan di kampus. 

8. Ibu Yusna Melianti selaku dosen penguji yang sudah selalu sabar 

memberikan arahan kepada saya 

9. Bapak Liber Siagian, M.Si yang telah menjadi sosok ayah bagi saya, selalu 

memberikan dukungan moril dan materiil dalam setiap kegiatan yang saya 

lakukan, serta tak henti memberi dispensasi untuk setiap ketidakhadiran 

saya di kelas. 
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10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

11. Bapak Joni dan Ibu Selaku Staff Administrasi di Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

12. Bapak Zahrin Piliang selaku Direktur Yayasan Pusaka Indonesia sekaligus 

sosok ayah bagi saya yang telah mengizinkan saya untuk mengadakan 

penelitian di Pusaka Indonesia. 

13. Bapak OK Syahputra Arianda selaku Program Manajer Pengendalian 

Tembakau, Yayasan Pusaka Indonesia yang telah bersedia memberikan 

data dan menjadi narasumber pada penelitian saya. 

14. Kak Una selaku staff administrasi Yayasan Pusaka Indonesia yang sudah 

bersedia direpotkan dengan surat balasan. 

15. Para penghianat yang sudah memberikan pelajaran berharga dalam hidup, 

bahwa dalam hidup harus selalu waspada dan mampu memaafkan. 

16. Ajeni Sari, Narumi Sassilia, dan Novita Sari Hasibuan (UburUburSquad) 

yang sudah memulihkan saya dari banyak rasa sakit, yang tetap bersedia 

mendukung dalam susah dan senang, yang selalu bersedia jadi tempat 

curhat, serta selalu memberikan motivasi-motivasi berharga. Terimakasih 

Banyak 

17. Keluarga Lubis Bersatu (Om Romi, Om Irfan, Ujing Dida, Ujing Noni, 

Ujing Eva, Udak Regar, Wak Efri, Wak Acun, Tulang dan Nantulang) 

yang selalu memberikan dukungan luar biasa melalui jalan-jalan keluarga 

yang menyenangkan dan tak terlupakan. 

18. Ayah Dermawan, yang selalu sabar menghadapi kecerobohan saya dan 

akhirnya membelikan handphone baru buat saya. 

19. Keluarga besar Fasilitator Forum Anak Nasional yang selalu memberikan 

dukungan untuk saya segera menyelesaikan tugas akhir saya. 

20. Kania Humaira Barus yang selalu setia menemani bimbingan serta 

mendengar curhatan mahasiswa semester akhir ini. 
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21. Anggraini Bako, fadli dan Ismail Nasution yang menjadi teman pertama 

saya ketika pindah dari Jogja 

22. Tia Ramadhani bala bala selaku teman dan calon penghianat yang selalu 

bersedia mengedit skripsi saya, menjadi penghilang bekas luka, dan telah 

mengajarkan saya untuk sering-sering main ke FIK. 

23. Maulida Acehku tersayang, yang bersedia menjadi teman, bersedia 

menunggu dan selalu menemaniku di saat sakit. Terimakasih Banyak. 

24. Intan Pertiwi dan Amri Luqman yang telah menjadi sahabat jarak jauh, 

dan selalu bersedia direpotkan dengan segala kerempongan hidup saya. 

25. Kak Fitri Siti Arfah selaku kakak senior yang selalu bersedia menjadi 

backup saya, dan selalu bawel mengingatkan untuk segera menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

26. Kak Fauziah Al Yusfi yang selalu menjadi sahabat terbaik dan bersedia 

menjadi notulen sewaktu seminar proposal saya 

27. Adik-adik Forum Anak Kota Medan yang selalu memberi suntikan 

semangat baru selama penyelesaian tugas akhir saya 

28. Siska Pebriani yang selalu bersedia dan sabar ketika saya repotkan 

29. Teman-teman Kelas Reguler C 2014 

30. Rizay Biwa Adha selaku Ketua Kelas Reguler C 2014 yang selalu 

mengamankan absen saya selama izin berkegiatan 

31. Buat Jodoh yang sedang dipersiapkan, Terimakasih dukungannya. 

Demikianlah penelitian ini dibuat, agar dapat menjadi sumber referensi 

tambahan dalam penelitian sejenis, serta memberikan rekomendasi terhadap 

kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di Kota Medan. 

 

Medan,    Oktober 2018 

 

Chesa Syaqira Makmur 

3154411001 


