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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur ke kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan karunia-Nya 

pada akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan setelah melalui beberapa proses, untuk 

menyusun dan menyelesaikannya. Kajian terkait tambang emas rakyat yang ada di 

Gunong Ujeun kabupaten Aceh Jaya menjadi perhatian penulis sejak menjalani 

perkuliahan di semester V pada program Studi S1 FISIP Unsyiah. Hal ini menarik 

untuk diteliti karena menurut hemat peneliti, Aceh Jaya merupakan salah satu 

kabupaten yang memiliki sumberdaya alam yang besar berupa tambang emas 

namun hingga saat ini pertambangan tersebut masih illegal. Selain itu, dalam 

wilayah pertambangan emas tersebut juga terjadi konflik sosial antara masyarakat 

penambang pendatang dengan masyarakat penambang lokal. Hal ini yang 

kemudian menurut peneliti perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan teori kelangkaan lingkungan (Thomas Homer-Dixon) 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih 

kepada Pembimbing I yaitu ibu Dr. Dwi Windyastuti, Dra.,M.A.yang telah 

banyak membimbing penulis disela-sela kesibukan beliau sebagai wakil dekan I. 

Namun masih meluangkan untuk membimbing penulis. Terima kasih yang 

sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Pembimbing II yaitu bapak Ucu 

Martanto, S. IP., MA. Saran perbaikan, sharing ilmu dalam memberikan kritikan 

dan masukan-masukan untuk memeriksa halaman demi halaman dalam 

pengembangan materi bahasan dan metodologi serta memberikan beberapa 
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referensi berupa tulisan serta e-book untuk memperkaya penulis. Semoga Tuhan 

Yang Maha Esa dapat membalas segala amal baik keduanya. 

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen 

Ilmu Politik Universitas Airlangga yang telah membekali penulis dengan berbagai 

ilmu pengetahuan. Terutama kepada Prof. Dr. Budi Prasetyo, Drs., M.Si sebagai 

Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik sekaligus juga sebagai Ketua Penguji 

Tesis yang juga telah banyak memberikan arahan serta bimbingan sejak penulis 

mengikuti tes di Program Magister Ilmu politik Unair ini. Terima kasih juga 

penulis ucapkan kepada bapak Drs. Sutrisno, MS. Yang telah banyak memberikan 

saran kepada penulis dalam rangka penyempurnaan Tesis ini. 

Rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak Khairil Basyar, ST, 

MT, Irwansyah, ST, Saiful Bahri, Yarmen Dinamika, Sanusi, Rufran Adami MS, 

Muslem, Amirahim, AIPDA Nazaruddin, Bustami, Eda Yulizar, Hasimi, Jullasmi, 

Riza, Yusnidar, Zulkifli dan Sitisebagai informan yang telah banyak memberi 

informasi kepada penulis, terima kasih atas waktu kesempatan wawancaranya. 

Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Ayahnda tercinta 

Sulaiman dan Ibunda Abidah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, motivasi 

dan doa yang tulus untuk penulis disetiap waktu. Tanpa adanya dorongan dari 

Ayah dan Ibu mungkin penulis tidak pernah menginjak kaki di Surabaya ini. 

Mengingat jasamu ayah ibu yang begitu besar ananda berjanji tidak akan 

membuat Ayah dan ibu kecewa. Untuk ayah semoga cepat sembuh dan maafkan 

Ananda tidak bisa mendampingi dan merawat ayah disana. 

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketiga saudara tercinta 

Kakanda Supriadi, adinda Nuriana dan adinda Niswaton Khairiana, terima kasih 
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telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis selama ini dan kepada 

seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan baik moril 

maupun materil dalam menempuh S2 ini. 

Kepada Sahabat-sahabat seperjuanga di Ilmu Politik FISIP Unair, kepada 

kakak tingkat Ilmu Politik Unair, terima kasih banyak juga Mas Tino dan Mbak 

Huril yang telah banyak membantu dalam urusan Administrasi selama 

perkuliahan di Unair. Terima kasih juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak 

Universitas Medan (Unimed) yang sedang menempuh S3 di Ilmu Sosial Unair, 

kita sama-sama sedang berjuang dalam menyelesaikan tugas kita masing-masing.  

Terima kasih juga kepada Teman-teman dari Aceh yang ada di Surabaya, 

terutama Masbar yang telah rela menjemput dan mengantar penulis ke bandara. 

Kepada teman-teman kost Karang Menjangan terima kasih banyak atas 

kebersamaan selama ini. Kepada kedua sahabatku di Aceh yaitu Novita Sari dan 

Mastura Sari serta kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya 

baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyajian Tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari segi penulisan, isi, maupun susunannya. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 

pihak demi melengkapi kekurangan dan memperbaiki segala kesalahan. Akhirnya 

kepada Allah SWT penulis berserah diri karena tidak ada yang terjadi tanpa 

kehendak-Nya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi banyak pihak dan semoga kita 

semua mendapat manfaatnya. Amin ya Rabbal „Alamin. 

Surabaya, November 2015 
Penulis 
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