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KATA PENGANTAR 

 

 

 Alhamdulillahirobbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan 

kenikmatan dan dan kesehatan tiada henti-hentinya, memberikan kesabaran dan 

kegigihan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini. Shalawat dan Salam tidak 

lupa pula kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai Uswatun 

Hasanah utusan Allah sehingga umatnya terhindar dari buta Ilmu Pengetahuan. 

 Sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul : “Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam 

Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenegerian Tandun”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana lengkap pada Jurusan 

Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Tugas Akhir ini penulis persembahkan khusu kepada kedua orang tua 

penulis yakni Alm.Ayahanda Amir.S dan Ibunda Rosnimar, karena atas berkat 

do’a dan restu beliau juala penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima 

kasih atas segala cinta dan kasih saying dan jerih payah Ayahanda dan Ibunda 

dalam menyekolahkan anak-anakmu hingga kejenjang yang lebih tinggi. Supaya 

kami menjadi insan yang bertaqwa, patuh pada Agama, berguna ditengah-tengah 

keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, amin…amin..yarobbal alamin. 
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 Selama penulisan Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan dari 

segala pihak maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima 

kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 

beserta Staf yang telah memberikan fasilitas dan sarana dalam proses 

perkuliahan. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan 

II, dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan banyak bantuan bagi 

penulis dalam mengikuti perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, M.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang 

telah memberikan bimbingan bagi penulis selama perkuliahan di Jurusan 

Administrasi Negara serta dapat meluangkan waktunya bagi penulis dalam 

membimbing dan memberikan nasehat yang bermanfaat. 

4. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku Dosen Pembimbing 

Proposal yang telah banyak memberikan bimbingan serta meluangkan 

waktunya bagi penulis untuk memberikan masukan dan arahan dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku pembimbing Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau, pikiran, tenaga, 

dan tak pernah bosan-bosan memberikan arahan dan masukan kepada 

penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membagikan ilmu dan 

pengetahuannya kepada penulis dapa menyelesaikan Skripsi ini. 
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7. Terima kasih kepada keluarga kami abang/kakak tercinta Maksum, 

S.Sos.M.Si, Nurhasanah, Julita Wati, Sutrina, Sartika. S.Sos, Nini Carolina 

dan adik  tersayang Kholidur Rahman yang telah banyak memberikan 

semangat serta do’a bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

8. Terima kasih kepada Ibunda Hj. Jamila yang selama ini telah membantu 

saya dalam urusan biaya perkuliahan saya selama 6 tahun ini. 

9. Kawan-kawan di kampus Alfarizi, S. Pd.I Rokan Hulu, Jumilah, S.Sos, 

Dheti Parwina, S.Sos, Musmeliati, Yesri Derina, S.Sos, Raihana, S.Sos, 

Reza Aprina, S.Sos, M.Si, frinda Novita, S.Sos, M.Si, Nela Roza, S.Sos, 

M.Si, Marina, S.Sos, Nana Mardiana, D’Kaia Modiste dan kawan-kawan 

semua tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga sukses selalu dan 

tercapai cita-cita yang di inginkan selama ini. 

10. Kepada Kabri Akbar, SE yang selalu ada setiap saya berada dalam 

kesulitan dan butuh bantuan, sabar menghadapi sikap yang tidak 

semestinya, dari luapan emosi dan keegoisan dari saya. Mengajari hal 

yang lebih baik dalam beberapa tahun yang sudah dilalui bersama. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa masih 

banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini dan masih jauh dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan Ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, 

Maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan 

saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa 

yang akan datang. 

Pekanbaru,     April 2018 

Penulis, 

 

 

 

ENDA SAWITRI 


