
KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, 

karena berkatrahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang 

berjudul : “Fungsi Lurah sebagai  Mediator Penyelesaian Konflik Pertanahan di 

Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai”. 

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Program Magister (S.2) Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Univerversitas 

Islam Riau. 

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang 

takterhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

dan penyelesaian Tesis ini, terutama kepada : 

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi SH., MCL sebagai Rektor UIR 

2. Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Ec. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas 

Islam Riau, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana UIR  

3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Pascasarjana UIR, yang telah memberikan arahan. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum sebagai pembimbing I, yang 

telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 

5. Bapak Prof. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si sebagai pembimbing II, yang telah 

banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tesis ini. 

6. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program 

Pascasarjana UIR, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis. 

7. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta Keluarga yang telah 

memberikan doa serta motivasi.  

8. Istri tercinta dan Anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan 

setulus hati dan terkhusus untuk anakku Alm. Sultan Nurul Azmi, semoga 

ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga, dan 

9. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, 

yang telah banyak melakukan diskusi dalam perkuliahan dan penyelesaian 

Tesis ini. 

 

 

Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua 

terutama bagi penulis sendiri dan bagi peningkatan khasanah ilmu pengetahuan 

umumnya serta ilmu pemerintahan khususnya. 



Semoga Allah SWT membalas budi baik yang telah diberikan oleh semua 

pihak kepada penulis dan dilimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, 

Amin YaRabbal „Alamin. 

 

Pekanbaru, 10 Juni 2018 

Penulis, 

 

 

 Amrizal Anara 

 

 

 

 


