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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulilahirobbil’alamin.  Puji syukur tidak lupa diucapkan kepada Allah 

SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk penulis 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ Aktivitas Humas Sekeretariat Daerah 

Bengkalis dalam membangun image positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis”. 

Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persaratan 

mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi ( S.I.KOM ) pada Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

Sholawat dan salam tak lupa diucapakan untuk nabi besar akhir zaman Nabi 

Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia kepada zaman yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan, penuh kedamaian dan jauh dari kesesatan. 

Untuk mencapai suatu hasil akhir, perlu dilalui berbagai macam proses, suka 

dan duka, namun semua akan terbayar dengan hasil akhir yang manis. Dalam 

penulisan skripsi ini, penulis tentunya menyadari masih banyak kekurangan dan 

kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini juga tentunya penulis tidak 

akan bisa menyelesaikan tanpa dorongan, bimbingan, masukan dan arahan dari semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalammnya 

kepada:  

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Miswan dan Ibunda Jamiah, yang telah 

membesarkan, merawat dan menjaga hingga besar, tanpa emak dan bapak, 

ananda tidak mungkin bisa seperti saat ini. 
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2. Bapak Prof. H. M. Munzir Hitami, MA, selaku rektor Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Bapak DR. Elfiandri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak DR, 

Masrun, selaku Wakil Dekan II dan Bapak DR. Azni, M.Ag selaku Wakil 

Dekan III beserta bapak ibu dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku ketua Jurusan Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Terkhusus Ibu Intan Kemala, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing I yang telah 

memberikan motivasi, dukungan, waktu, pikiran dan semangat kepada penulis 

dalam proses penyelesaian skripsi, dan Juga Ibu Vera Sardila, S.Pd., M.Pd,   

memberikan pengarahan dan keluangan waktu untuk mendengar keluhan 

penulis serta motivasi, dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

ini. 

7. Bapak Drs.  Johansyah Syafri selaku Kepala bagian Humas, Bapak Adisutrisno, Se, 

selaku Kasubbag dan Bapak Fadli,S.Sos, selaku kasubbag Hubungan Antar Lembaga 

dan kehumasan serta staff humas Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah 

memberikan izin penelitian dan memberikan data-data serta mau diwawancarai 

kepada penulis demi terselesainya Skripsi ini. 

8. Keluarga besar tercinta: abang ku Edi Purnomo yang selalu mendoakan demi 

kelancaran kuliah, untuk abng ku Sutrisno, dan adek yang paling cantik 

tercinta Siti Najwa. Untuk paman Miswadi, paman Mulyono, Bibik Nuryana, 

Bibik Norlina dan juga tidak lupa kepada Aminah AM.Ked, yang selalu 

menjadi penyemangatku. 
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9. Teman dan sekaligus sahabatku, Arifyanto, Sutikno, Wawan, Sigit, Siti Hajar, 

Reka Agustina, Zanaria, Susi Setianingsih, Bela, nana, Sahren, Rafik, Sukron, 

Sutomo, Apis, Iyol, Budi, obet, Hendri, Ijol, Terima kasih atas candaan, tawa 

dan motivasi yang kalian berikan. 

10. Teman-teman lokal PR B 2012, nama kalian menyusul. Terimakasih sudah 

menjadi bagian dihidupku dan menjadi sejarah perjalanan masa kuliahku. 

Teman-teman lokal PR A yang tidak bisa disebut satu per satu. Terimakasih 

atas dukungan dan doanya. Doaku untuk kesuksesan dunia dan akhirat kita 

bersama.   

Subhanallah, ada banyak nama dan pastinya lebih banyak lagi yang tidak 

tersebut. Untuk itu penulisa mohon maaf, semoga Allah membalas segala amalan, 

bantuan dan pengorbanan semua pihak dengan balasan yang berkali lipat lebih baik. 

Amiin... dan semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Pekanbaru,    2016 
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