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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Alhamdulillahirabbi’l’alamin, peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan Penelitian ini. Kemudian Shalawat dan salam kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat dan rahmat beliaulah kita dapat 

merasakan kenikmatan yang takterhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana 

yang telah kita rasakan saat ini, dan sampai akhir nanti insyaallah. 

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Peran 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata dalam Pengembangan Objek 

Wisata Danau Raja Kabupaten Indragiri Hulu ” 

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam 

dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 

Demikian jugahalnya yang penelitirasakan, akhirnya dengan izin dan 

rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini dengan 

tepat waktu. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Mahendra Romus, M.Ec.Ph.d, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 

4. Ibu Weni Puji Hastusi,S.Sos,M.Kp selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

5. Ibu Ratna Dewi S.Sos M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti. 

6. Ibu Irdayanti S.IP, MA selaku dosen konsultasi proposal penelitian, yang 

memberikan arahan, bimbingan dan informasi selama menyelesaikan 

Proposal Penelitian. 

7. Bapak Muslim S.sos, M.si selaku dosen Pembimbig Skripsi, yang 

memberikan bimbingan, informasi, nasehat dan arahan kepada peneliti 

selama menyelesaikan skripsi hingga saat ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen serta Pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik 

dan bernilai. 

9. Bapak Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata Kabupaten 

Indragiri  Hulu dan seluruh staf yang telah bersedia memberikan informasi 

kepada peneliti selama melakukan penelitian. 

10. Terutama ayahanda Hariyanto dan ibunda Armiati yang telah merawat, 

membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu 

memberi semangat dan mendoakan penulis hingga selesai dalam penulisan 
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skripsi ini. Kepada adik saya Romi faisal, Niken Karmila dan Lisa 

Nopiana yang slalu memberikan semangat kepada peneliti. 

11. Untuk seluruh keluarga besar ayahanda Nenek, pak wo, pak teh, dan pak 

usu dan keluarga besar ibunda ngku wo, ngku ngah, ngku cik, mak do, 

mak andak dan mak etek yang selalu memberikan nasihat kepada penulis 

selama menempuh pendidikan. 

12. Kepada seluruh keluarga besar dan sanak saudara, Sudianto, Nanang 

Saputra S.Pd, Tanti Trisnawati S.pd, Doni Harpaiza S.Sos, Welda S.pd, 

Rezi Andresa, Andriansyah S.Kom, Dodi Wahyudi, Ari Gunawan yang 

selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada peniliti sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Kepada sahabat, Deffry Mulyardi, Ahmad Khairi, M. Zilvan Adly, Ahlun 

Nazar, Ainul Fuady, Angga Trisnoval, M.Christian Amy Putra, Moulid 

Diana, Anika Supindo, Melviona, Myta Hartati  keluaga besar Ilmu 

Administrasi Negara kelas B 2013 berserta keluarga besar KUKERTA 

2016. 

Peneliti menyadari bahwa penulisan masih jauh dari kesempurnaan baik 

dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran 

dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang 

semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

Pekanbaru,  Maret 2017 

Penulis, 

 

 

Tomi Yohari    

     NIM. 11375101568 


