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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWarohmatullohiwabarokatuh 

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan 

nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat sekalian alam. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Visioner sejati yang 

menghantarkan ummat ini dari alam kegelapan (jahiliyah) menuju alam yang 

terang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya iman, yaitu Nabi Muhammad 

SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, aminya 

Rabbala’lamin. 

  Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan di Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses yang 

cukup panjang untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) telah penulis lalui. Setelah 

menyelesaikan skripsi dengan judul “STRATEGI PEMERINTAH 

KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENGEMBANGKAN 

OBJEK WISATA ALAM BONO”. 

  Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelurgaku tercinta 

Ayah Yasman, Ibu Armiza, dan Adik Kandungku Muhammad Ajisman atas 

dukungan dan motivasinya dari berbagai hal, baik itu materi maupun helaian doa 

yang tak terhitung, tidak bisa tertuliskan telah diberikan kepada penulis sehingga 

penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini. 
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati 

menyadari bahwa penyusunan skipsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan 

rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Rektor Prof. Dr. M. Nazir Karim, MA. Selaku Pimpinan, Pembantu 

Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; 

2. Bapak Mahendra Romus, M.Ec, P.hD selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau Pembantu Dekan I, II dan III; 

3. Bapak Rusdi S.Sos, Msi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial; 

4. Ibu Weni Puji Astuti,S.Sos, M.KP, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Negara; 

5. Bapak Muslim S.Sos, Msi, Selaku Dosen konsultasi Proposal sekaligus  

Pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan 

hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

6. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 

sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di  

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan; 

7. Aparatur pemerintahan Kabupaten Pelalawan dari kantor 

DISPARBUDPORA, serta Masyarakat setempat yang telah memberikan izin 

dan bersedia memberikan berbagai informasi yang penulis perlukan dalam 

penelitian. 



iv 
 

8. Terima kasih kepada pihak yaitu, Dari KKN Desa Bukit Indah (DK5), PKL 

Kantor Samsat Mandau, IMAMIKA USR yang telah memberikan dorongan 

dan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.  

9. Seluruh pengurus BEM UIN SUSKA RIAU 2017/2018 yang sudah menjadi 

tempat persinggahan penulis dalam mendapatkan ilmu berorganisasi dan 

memberikan semangat untuk penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

10. Sahabat penulis dari Administrasi Negara lokal i angkatan 2014 yang telah 

bersedia menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan. 

11. Kepada sahabat yang selalu ada disaat suka dan duka: Wasni Puspita Ningsih, 

Selvira Resty, Ayu Putri Pratiwi, Rizky Hotnida Harahap, Rosmiatin, Mega 

Fitriani serta rekan yang pernah bersama dan bersua yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu oleh penulis. 

12. Senior – senior Himpunan Mahasiswa Islam yang sudah memberikan 

dukungan dan  dorongan serta membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

13. Founder KRISTAL USR yang sudah memberikan dukungan dan semangat 

untuk penulis selesaikan penelitian: Rudi Saputra, Asrianti Panjaitan, Mahder 

Antoni. 

14. Adik – adik buayoku yang sudah memberikan semangat dan membatu dalam 

penelitian: Irma Lia Funna, Hikmatul Razila, Indra Purnama, Nurhasana 

Akbar dan lainnya yang pernah bersama dan tidak bisa disebutkan satu 

persatu oleh penulis. 
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15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang 

telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan dari 

Allah SWT. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab 

dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik disegi tulisan 

maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interprestasi yang diberikan 

untuk itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan 

penulisan lainnya nanti. Akhir kata penulis berharap skripsi ini memenuhi kriteria 

dalam kelulusan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. 

  

 

Pekanbaru, 16  April  2018 

Penulis 

 

 

Melly Ariyasni 

11475205534 

 

 

  

 

 


