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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi 

Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi” ini dengan baik. Tidak lupa 

shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad 

SAW. 

 Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya Malang. 

 Penulis menyadari bahwa penyususan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya. 

2. Bapak Dr. Chairul Saleh selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya. 

3. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan 

sabar telah membimbing, memberikan dorongan, bimbingan dan masukan yang 

bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Riyanto, M.Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan sabar 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Administrasi khususnya staf 

Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan waktu dan 

ilmunya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Ibu saya tercinta Jajuk Widji Lestari, berkat beliaulah saya ada di dunia ini. Ya Allah 

jadikanlah hambamu ini menjadi anak yang berbakti kepada ibu saya yang melahirkan 

dan membimbing hamba dalam hidup ini, berikanlah kemuliaan dunia dan akhirat 

kepada beliau. Sesungguhnya hamba tidak akan bisa membalas apa yang telah 

diberikannya kepada hamba selama ini. dan saya juga berterima kasih kepada Alm. 
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Dollah Soejoso (Kakek) dan Alm. Sukirah (Nenek), terima kasih atas semua kebaikan 

dan pengorbanannya selama ini. Semoga beliau tenang disisi Allah SWT. 

7. Bapak M.Y Bramuda selaku Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada 

penulis. 

8. Seluruh pegawai dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

9. Teman-teman seperjuangan dalam perantauan di kost Paper Flower, Arif budi 

Ramadhani alias Si Gundul, Mohammad Rijula Si bongak, Yedi Priyo teguh alias 

Sonenggot, Evan alias ihsan intan bayau, Aris SOS cowok misterius, Anjar, Gusti, 

Mbah google diyan dan Teman Kuliah Agung Sp, Anas F, Anugrah dan Seluruh 

teman-teman Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian. 

 

 Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun 

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. 

 

 

Malang, 25 November 2014 

 

 

                                                             Penulis 
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