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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat dan 

karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang dhoif ini bisa selalu 

istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-

Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad SAW, 

sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring 

human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa’atnya kelak menaungi kita 

di hari perhitungan kelak.  

Dengan segala keridhaan hati, penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, 

sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skiripsi ini adalah 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Prodi Ilmu Administrasi 

Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis 

mengambil judul “Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Di Kota Pekanbaru (Sektor Industri Kerajinan Rotan Di 

Rumbai)”. . 

Dalam  menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas pula bantuan dari berbagai 

pihak baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati 

penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar besarnya kepada : 
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1. Teristimewa ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang tersayang 

dan terhormat Ayahanda Jafrizal dan Ibunda Rita, sebagai kekuatan terbesar 

dalam penulisan skripsi ini. Yang telah menjadi orang tua terhebat sejagat 

raya,  yang senantiasa memberikan doa, nasehat, perhatian, cinta, kasih 

sayang dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

2. Untuk kedua adik penulis, Nur’aini (Berbeh) dan Aditya Marzeki, 

Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang, motivasi serta doanya. 

3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu sedalam-dalamnya. 

4. Yang terhormat Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.M.Ec selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau beserta ibu Dr. Mahyarni, SE, 

MM selakuWakil Dekan I, Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M,Si selaku 

WakilDekan II, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III. 

5. Yang terhormat Bapak Rusdy, S.Sos, MA selaku Ketua Prodi Jurusan S1 

Administrasi Negara yang telah memberi masukan terhadap skripsi penulis. 

6. Yang terhormat Ibuk Virna Museliza, SE, M.Si selaku pembimbing skripsi 

yang telah meluangkan waktu dan fikirannya dengan penuh ketulusan hati dan 

kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan Penulisan Skripsiini. 
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7. Yang terhormat Ibuk Weni puji Astuti, S.Sos, M.KP selaku Penasehat 

Akademik yang senantiasa telah mendapingi penulis selama ini. 

8. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat 

kepada penulis. 

9. Kepada sahabat karib ku yang selalu ada dimanapun dan kapanpun, M. 

Syukron Siregar, Gita Fiscarina dan Yuli Asman, begitu banyak hal berharga 

yang sudah sama-sama kita lewati selama ini. Begitu banyak pelajaran dan 

berkah dari pertemuan kita, semoga ukhuwah ini akan senantiasa kokoh 

hingga pertemuan kita kelak di surganya-Nya. 

10. Buat teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 

2014 khususnya lokal ANA E, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini 

dalam perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang Aparatur Negara. 

Apa yang terjadi selama 4 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman 

yang dikenang. 

11. Rekan seperjuangan penulis dan sahabat bertukar pikiran Rafael,  Sufri Hasan 

Lubis, Ahmad Daud Lubis, Ika Faan Saputri, Yora Permata Sari, Widiyawati, 

dan Rantia yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 

12. Buat teman-teman KKN di Desa Sejati Rambah Hilir Rohul, Santi Harahap, 

Mareta Rostarina, Hotna Mardiana, Nurfazila, Widya Ningsih, Rani, Sarifah 

Saraan, Dede Saputra, Ade Ibrahim, Rio, Muhammat Hafis, Midi Fahmi, 
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semoga ukhuwah ini akan senantiasa kokoh hingga pertemuan kita kelak di 

surganya-Nya. 

13. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis sebagai manusia tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 

skripsi inipun tidak terlepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, 

dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

yang sifatnya membangun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan 

rahmat-Nya bagi kita semua, terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga 

dapat menjadi amal ibadah dihadapan-Nya. Amin Ya Rabbal ’Alamin.  

 

                                                                             Pekanbaru, 23 Februari 2018 

   Penulis, 

 

 

  YULIA REFITA 

  NIM 11475202499 


