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PRAKATA
Memulai adalah hal tersulit yang dialami dalam proses penyusunan dan
penyelesaian karya ilmiah ini. Namun berkat Tuhan Yang Maha Esa Saya
bersyukur karya ilmiah, dengan tema dampak punguta yang dipilih dalam
penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2016, dengan judul Dampak
Kebijakan Pungutan Crude Palm Oil tehadap Harga Tandan Buan Segar Tingkat
Petani dapat diselesaikan.
Dihadapkan pada berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya yang
dimiliki, maka segala perhatian, bantuan, dorongan, dan bimbingan yang
diberikan kepada Saya merupakan amunisi yang mendorong terselesaikannya
karya ilmiah ini. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Saya menghaturkan
ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:
1. Bapak Dr Amzul Rifin, SP, MA, best lecturer ! I’m super bless to have
you as my supervision, yang juga merupakan dosen pembimbing
Saya.Terima kasih Pak, atas arahan,diskusi dan kesabaranya dalam
membimbing Saya selama pengerjaan karya ilmiah. Whenever I face the
dark dead end, you always there showing me the light guiding to better
way!
2. Bapak Prof Dr Bungaran Saragih, M Ec, an inspiring teacher! Luckily,
yang juga merupakan dosen pembimbing Saya. Terima kasih Pak, untuk
arahan, diskusi dan motivasi yang membangun. Selalu senang
mendengarkan pemikiran-pemikiran Bapak yang luar biasa! I wish, I
could be Best Economists, just like you, Sir!
3. Bapak Prof Dr Ir Manuntun Parulian Hutagaol, MS selaku dosen
penguji Saya. Terima kasih untuk masukkan dalam penelitian Saya Pak!
Your questions make me thinking systematically in better understanding
to my thesis! I always admire the way your thoughts and talked
systematically, wish I could be one, Pak!dan juga mengajarkan Saya
untuk berfikir out of the box.
4. Tim Akademik SB-IPB, terima kasih atas pelayananya selama ini .
5. Istriku tercinta, Tio Serepina Siahaan SH LLM , Terima kasih banyak
atas kesabaranya menemani Saya selama menjalani perkuliahan dan juga
member semangat dan dukungan penuh untuk penyelesian kaya ilmiah.
Thank you for all that you have given to me.You are my best woman that
I have ever bad.
6. Bapak Dr Jan Horas V Purba, Terima kasih Pak! atas kesabaran dan
ketulusan dalam membantu dan mendengar keluhan Saya dan selalu
cepat merespon walau Saya tau bapak sibuk dan lelah, kiranya Tuhan
memberi kesehatan dan berkat melimpah kepada bapak dan keluarga.
7. Bapak Dr Ir Tungkot Sipayung, Terima kasih Pak! buat diskusi dan
segala tulisan bapak PASPI yang dapat saya jadikan referensi dan
rujukan dalam karya ilmiah saya. Bapak adalah salah satu pejuang
industry kelapa sawit di Indonesia.
8. Teman-teman E52, I thank God for joining this rocking class! Setahun
3 bulan masa perkuliahan, tanpa kalian suasana kelas tidak „hidup‟!
Keep supporting each other and let no one left behind guys!

9. Kelompok FGD Thesis,Mas Budi, Mba Mivtha dan Mas Hanky, untuk
diskusi yang out of the box selama perkuliahan, best team!
10. Buat Abang tekasih Ir Rimbun Situmorang, MM Terima kasih Bang,
atas dukungan dan perhatian kepada Saya , abang selalu medukung
untuk kemajuan dan menambah wawasan dan untuk menjadi kebanggan
bagi keluarga .
11. Terima kasih Keluarga Besarku selalu mendukung dan mendoakan (
Bp.Haggai .Inang Bao,Bapak Ondo ,Kakak Ondo)
12. Terima kasih buat anak – anakku (Thessa, David ,Marina, Ondo
,Egelbert,Yusup ) dan ponakan (Haggai, Samuel dan Novi ) atas doa
dan dukungan kalian.
Akhir kata, Semoga karya ilmiah ini bermanfaat baik secara teoritik maupun
praktis. Aamiin.

Bogor, Juni 2017
Sunggu Situmorang
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