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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

mana berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERANAN TIM 

TERPADU PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN 

(PETI) DALAM MENGATASI PETI DI KABUPATEN KUANTAN 

SINGINGI”. 

Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi 

besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. 

Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan 

para sahabat-sahabatnya dan kita tergolong kepada orang-orang ahli surga. 

Amiin. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang 

dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta 

informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh 

karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Buat Ayahanda Hamdan dan Ibunda Yanti yang selalu memberikan 

dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, jasa Ayah dan 

Bunda tidak akan pernah bisa terlupakan. 

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

Yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat 

menuntut ilmu di universitas ini khusunya di fakultas ekonomi dan 

ilmu sosial. 
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3. Bapak DR. Mahendra Romus SP M.Ec selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial menjadi Fakultas Teladan. 

4. Bapak Rusdi S. Sos, Ma, selaku ketua jurusan ilmu Administrasi 

Negara yang telah memnberikan motivasi kepada penulis di dalam 

perkuliahan di jurusan Administrasi Negara. 

5. Ibu Weni Puji Hastuti, S. Sos, M. KP selaku sekretaris jurusan 

Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi kepada 

penulis di dalam perkuliahan di jurusan Administrasi Negara. 

6. Ibu Weni Puji Hastuti, S. Sos, M. KP selaku dosen pembimbing 

skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, saran, 

kritik, dan motivasi serta bersedia menyediakan waktu pemikiran 

dan berbagi ilmu dengan penulis. 

7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau 

8. Kepada seluruh Personel polres Kabupaten Kuantan Singingi yang 

telah bekerjasama dan memberikan data serta informasi untuk 

kelengkapan tulisan skripsi ini. 

9. Buat Kakanda Sartian ST, Yevi S, Sos dan Yerianti, terima kasih 

atas bantuan dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada 

penulis. Semoga kita tetap kompak selalu. 



iv 
 

10. Buat sahabat-sahabat seperjuangan Nopriadi, Siswanda Mitra, 

Wawan Irawadi, dan tidak lupa juga terima kasih buat sahabat-

sahabat Jurusan Administrasi Negara Khususnya Lokal D dan pada 

Umumnya Lokal A, B, C, dan K angkatan 2013 yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat serta 

kasih sayang dan amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Demikianlah, semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima 

kasih. 

 

 

Pekanbaru,  24 Mei  2017 

 

Penulis 
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