KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT. Yang
senantiasa memberikan berkat, anugrah dan penyertaan-Nya dalam proses
penyusunan sejak awal hingga selesainya karya ilmiah dalam bentuk Tesis
ini. Tesis yang berjudul “PERAN CAMAT DALAM MENANGANI
PERMASALAHAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN TENAYAN
RAYA KOTA PEKANBARU”. Penyusunan Karya Ilmiah Tesis ini
dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan
sekaligus memperoleh gelar Magister Strata Dua (S.2).
Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah
berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab
Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang
ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar
tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan
kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta
masukan dari para pembaca.
Penulis menyadari pula bahwa penyusunan karya ilmiah Tesis ini
tidak lepas berkat do’a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh
karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima
kasih kepada Dosen Pengajar, dan civitas akademika Pasca Sarjana
Universtas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang
berharga dan tak ternilai. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat,
terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :
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Terimakasih kepada ayahanda M. Jufri, SH. MH dan Ibunda Sumiati,
yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dalam penyusunan
Karya Ilmiah Tesis ini.
Rektor beserta unsur pimpinan Universitas Islam Riau yang telah
menyediakan fasilitas dan meberikan kesempatan kepada penulis
dalam menimba ilmu;
Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah
meluangkan waktu dan pikirannya guna membimbing dan
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mengarahkan penulis dalam penyusunan Karya Ilmiah Tesis ini;
Bapak Arief Rifa’i Harahap, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang
memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan
selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Univeristas
Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satupersatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta
arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberi motivasi dan doa;
Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik angkatan 18
terkhusus Kelas B yang telah memberikan semangat dan bantuan
kepada penulis dalam meyelesaikan penuyusunan Tesis ini;
Tekhusus untuk adik Ade Fitri Ayu yang telah membantu dan memberi
masukan kepada penulis dalam meyelesaikan proposal Tesis;
Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat
penulis cantumkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan
dan kemampuan, Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu
dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan
saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan di
masa yang akan datang.
Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini mampu menghasilkan
Karya Ilmiah yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan
semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan
ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah
cakrawala pemikiran bagi para pembaca.
Pekanbaru,
Penulis,
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