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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh 

Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriringan salam 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota 

Pekanbaru”. 

  Penyusunan Karyailmiahinidimaksud untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda Nasrul dan Ibunda 

Yusnani. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan inspirasi serta 

dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Dan terima kasih juga buat 

Kakak tercinta Yelfi Diana yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

do’auntuk keberhasilan penulis selama ini.  

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:  

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. 

Akhmad Mujahidin, M.Ag; 
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2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Bapak Dr. Drs. H. 

Muh. Said HM, M.Ag, MM; 

3. Ketua Jurusan Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si 

4. Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Ibu Weni Puji Astuti,S.Sos, M.KP; 

5. Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan 

bimbingan hingga selesainya penelitian ini, yaitu Bapak Rusdi S.Sos, MA; 

6. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 

sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di  

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan; 

7. Yang spesial buat Almarhum kakek Datuk Mudo Ja’far Nindo dan Nenek 

Fatimah yang sangat penulis sayangi dan paman-paman penulis yang selalu 

memberikan semangat, motivasi dan do’a kepada penulis. 

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yaitu ANA 

A dari A-Z yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

dukungan, motivasi, saran bantuan serata do’a dalam penyusunan  skripsi ini. 

9. Buat sahabat yang selalu ada disetiap suka maupun duka Milla Septina, 

Nuraini, Puji Setia Rini, Dilla samira, Zuzi Maima Zura yang telah 

memberikan dorongan dan semangat hingga selesainya penelitian skripsi ini.  

10. Terima kasih kepada sahabat KKN Kelurahan Gurun Panjang, dimana suka 

dan duka kita jalani selama 3 bulan dilokasi KKN Agus Syahputra Tanjung, 

Alfi Syahrina, Firria Kurnia, Fitri Afifah, Hazilah, Niktatianto Ramadhan 

Alfitra Nailo,Rahmat Ilham, Rangga Fahreza, Riyanti, TriariDian dan Ulfa 
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Iklimasariyang telah memberikan semangat hingga selesainya penelitian 

skripsi ini. 

11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang 

telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan dari Allah 

SWT. 

 Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab 

dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik disegi tulisan maupun 

referensi yang diperlukan serta analisis dan interprestasi yang diberikan. Untuk itu 

peneliti mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penelitian 

lainnya nanti. 

Akhirnya atas semua yang telah diberikan oleh Orang Tua, sahabat dan 

teman-teman semua, pihak-pihak yang telah memberi dukungan, peneliti hanya 

bisa mengucapkan kata “Terima kasih banyak”. Hanya doa yang dapat peneliti 

ucapkan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan 

pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin... 

Amin ya robbal’ alamin. 

 Pekanbaru, Juli2018 

 Penulis  
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