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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

Alhamdulillaahirobbil’aalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu 

wata’aala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudu” peran humas Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Rokan Hilir dalam mempromosikan Pariwisata Rokan Hilir”. Shalawat 

beserta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Junjungan alam Nabi 

Muhammad Salallaahu alaihi wasallam yang telah menerangkan manusia dari 

kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bantuan serta bimbingan dari 

berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini 

dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta  ayahanda (Hariyanto) dan ibunda 

(Sukarmi) yang selalu berjuang untukku, terima kasih atas segala 

pengorbanan, dukungan, do’a dan semangat Ayah dan Ibu selama ini, 

mungkin hanya tulisan sederhana ini yang baru dapat anakmu ini 

persembahkan. Tidak lupa untuk adikku tercinta, Hendri Wahyu Saputra, 
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Rahmad Hidayat, Firman Nur Ardiansyah, dan Riski Romadhon terima 

kasih atas dukungannya 

2.  Prof. DR. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Kampus Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu DR. Helmiati, M.Ag 

selaku Wakil Rektor 1,  DR. Akhyar, M.Ag selaku Wakil Rektor 2 dan  

DR. Tohirin, M.Pd selaku Wakil Rektor 3 Kampus Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. DR. Yasril Yazid, M.IS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

DR. Elfiandri, M.Si selaku Wakil Dekan 1, DR. Masrun, M.A selaku 

Wakil Dekan 2, DR. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi. 

4.  Mardiah Rubani M. Si kajur jurusan Ilmu komunikasi Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi dan Artis, M.I.kom sebagai sekjur jurusan Ilmu 

komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus penasehat 

akademik peneliti. 

5. Drs. H. Abdul Rachaman, M.Si sebagai Pembimbing 1 dan  Intan Kemala,  

M,Si sebagai pembimbing 2 yang dengan sabar dan tulus dengan segenap 

hatinya meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas 

memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

6. Drs. Suhaimi D, M,Si selaku penguji proposal yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberi saran dan masukan, serta 

meminjamkan bukunya demi kesempurnaan skripsi ini. 
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7.  Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan 

kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmunya dalam perkuliahan. 

Tanpa Bapak dan Ibu kami tidak akan seperti sekarang ini.  

8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu baik selama masa 

perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi. 

9. Terima kasih Kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Rokan Hilir atas izin dan keramahannya kepada penulis dalam 

melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan 

lancar.  

10. Terima Kasih kepada Pak cik Musli yang telah menerima baik penulis di 

rumahnya dan menjadi wali peneliti selama menjalani masa perkuliahan. 

11. Sahabat-sahabat  yang telah menemani peneliti selama penyusunan skripsi 

ini. Terima kasih atas dukungan, pengalaman dan semangatnya sehingga 

penulis dapat mengerjakan skripsi ini.  

12. Sahabat Yellow card game, sahabat terbaik yang selalu menemani disaat 

masa jenuh Yogi Firmansyah dan Rahman Sya’bani terima kasih atas 

dukungannya. 

13. Teman-temanku di lokal 1, II B, teman-teman PR A angkatan 2013. 

Semoga kita menjadi sarjana Ilmu Komunikasi yang sukses. Keluarga 

besar PS FDK dan Ilmu Komunikasi Fc. Terimakasih atas kebersamaan 

suka maupun duka, kecerian serta canda tawa yang tidak akan terlupakan, 

banyak kenangan yang telah kita lewati bersama-sama selama membela 

Fakultas dan Jurusan tercinta. 
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14. Seluruh pihak yang mungkin tidak tertulis disini,  yang tidak langsung 

turut serta memperlancar penulisan skripsi ini. Terima kasih. 

Akhirnya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 

pada umumnya dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu di 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau khususnya dan ilmu umum secara keseluruhan. 

Wassalamu`alaikum Wr.Wb 

Pekanbaru,  Mei 2017 

 Peneliti, 

 

 Ari Darmawan 


