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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih 

setia, hanya karena kasih, penyertaan dan anugerah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin dan tepat pada waktunya.  

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-

pihak yang turut berperan dalam memberikan masukan pemikiran, kritik dan 

saran-saran, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua dan kakakku, serta seluruh keluarga besarku terima kasih 

dukungan dan doanya. 

2. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS dan Bapak Drs. Abdullah Said, M.Si 

selaku dosen pembimbing terima kasih atas masukan dan saran dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 

atas segala ilmu yang disampaikan. 

4. Bapak Muljo Adji, BcKn selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan, 

Bapak Syaiful  Rochani,SP selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik 

Pariwisata, beserta semua staf dan pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu yang telah memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk melakukan penelitian serta informasi yang membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

5. Bapak Cahyono Hadi, S,Sos selaku Ketua Pokdarwis Desa Punten, Bapak 

Suwito Pamungkas selaku Ketua Pengelola Kampung Wisata Kungkuk, 

Bapak H. Purwito selaku Sekretaris Pengelola Kampung Wisata Kungkuk 

beserta seluruh masyarakat Desa Punten yang telah memberikan 

informasi yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Teman-teman FIA Publik angkatan 2009, terutama sahabat dekatku 

terima kasih atas kenangan dan bantuan selama ini. 
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7. Serta semua pihak yang tidak disebutkan yang membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

Karena keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan, penulis belum bisa 

mengupas lebih dalam mengenai peningkatan peran serta masyarakat dalam 

mengembangkan desa wisata Punten. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima dengan hati terbuka terhadap 

saran dan kritik yang membangun. 

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membaca. 
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