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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah  SWT, atas limpahan 

rahmat dan hidayah yang di berikannya sehingga penulis telah dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai mana yang di harapkan. Penulisan 

skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada bidang 

ilmu sosial program studi S1 Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam 

penulisan skripsi ini penulis menganbil judul penelitian : “Peran Lembaga 

Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pangean Di Kecamatan 

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi’’. 

Di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bimbingan, pengarahan serta motifasi yang telah di berikan selama penulis 

menyelesaikan skripsi ini terutama kepada : 

1. Kepada kedua orang tua tercinta , Ayahanda  Merwedi dan ibunda Herli 

Nita Wati yang selalu menjadi penyemangat  terbesar dalam proses 

pembuatan skripsi ini dan atas segala kasih sayang perhatian dan dorongan 

yang diberikan selama ini dan seluruh anggota keluarga yang selalu 

memberikan motifasi dorongan selama penulis menjalani jenjang 

pendidikan di Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

pembantu rektor I, II, III, IV yang telah memberi waktu kepada penulis 
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untuk menuntut ilmu di Uin sultan syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial 

3. Bapak DR. Mahendra Romus, SP. M, Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

beserta staf  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.  

4. Bapak Rusdi, S. Sos. MA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Universitas Islam Negeri Sultan SyarIf  Kasim Riau dan ibuk Weni Puji 

Hastuti, S. Sos, M. KP selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.  

5. Bapak DR. Rodi Wahyudi selaku dosen konsultasi yang telah berkenaan 

mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Ibuk Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang juga 

telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibuk dosen khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama masa perkuliahan. Serta  pegawai  Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan pelayanan dengan baik 

kepada mahasiswa dalam melakukan pengurusan dalam bidang 

administrasi. 

8. Pemerintah Desa dan lembaga adat Kecamatan Pangean yang telah 

memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data 

penelitian ini. 
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9. Tak lupa pula buat adek Septa Arisandi, Yoga Pangendra, Dhea, Farel, 

Finodan kawan-kawan yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu 

persatu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya 

atas semua kebaikan yang telah di berikan kepada penulis dukungan, 

motifasinya. 

10. Khususnya kepada Tika erlisa yang telah menjadi fasilitator serta 

membantu memberikan fasilitas kepada penulis selama dalam penulisan 

skripsi ini, baik motifasi maupun dorongan semoga mendapat keridaan 

dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang lain 

terutama bagi diri penulis sendiri amin yarab bal alamin. 
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