
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pnyelesaian Konflik Pertanahan Antara 

Masyarakat Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 

dengan PT. Arara Abadi” Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa kita 

sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita 

harapkan pertolongan dan syafaatnya di akhirat kelak. 

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar 

Sarjana Sosial (SI) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini untuk membuktikan kebenaran antara 

intelektualitas kampus dengan realita kehidupan sesungguhnya. 

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya terdapat banyak pihak yang telah 

memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada; 

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yakni ayahanda Sitan ( Alm ) dan 

ibunda saya Dawo, yang telah mendidik, mendorong, dan membesarkan 

penulis dengan penuh kasih sayang, serta doa, keikhlasan dan kesabaran 

hingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan kuliah hingga sarjana. 

 



2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin MA, selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rektor I, II, III, IV 

yang telah memberi waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di 

perguruan tinggi ini. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Univsersitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim 

Riau. 

4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si Selaku ketua program studi Ilmu 

Administrasi Negara yang telah memberikan masukan dan arahan serta 

motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku pembimbing skripsi 

yang telah memberikan arahan serta kesiapan waktu, tenaga, perhatian, dan 

kesabarannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Serta seluruh jajaran dosen pengajar dan staf di jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Terimakasih Desi Lorita Sari sebagai istri yang telah menemani dan 

memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi, sehingga bisa selesai. 

8. Teman-teman seperjuangan khususnya Faizin, Repi Alpadri, Ramudin, 

Encik, Aidil selaku sahabat paling terdekat dan ANA I 2014 atas segala 

kekompakan dan kebersamaanya.  



9. Mansirman, Deni Ariansyah, dan Mustafa selaku sahabat terdekat yang 

telah memberikan dukungan dala pembuatan skripsi ini. 

10. Kepada semua informen dari Kasubag Pertanahan Kabupaten 

Pelalawan, serta Masyarakat Desa Kesuma. Terimakasih atas segala 

waktu yang di luangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan 

memberikan informasi yang penulis butuhkan 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut 

membantu dalam penyusunan skripsi ini 

Akhirnya penulis sampaikan terimakasih atas perhatiannya terhadap skripsi 

ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khusunya dan 

pembaca yang budiman pada umumnya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan 

kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala 

dukungan dan bantuan yang telah penulis terima. 
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Hormat Saya, 
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