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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam 

Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, 

Kota Batu).  

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 penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya. 

2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik 

Universitas Brawijaya. 

3. Bapak Suwondo Drs, MS. selaku pembimbing utama, yang meluangkan 

waktu dan dengan sabar membimbing, memberikan ilmu serta arahan untuk 

segera menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Ike Wanusmawatie S. Sos, MAP. selaku pembimbing kedua, yang telah 

meluangkan waktu dan membimbing dengan sabar, memberikan ilmu serta 

arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Kelurahan Dadaprejo yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian 

terhadap masyarakat sekitar. 

6. Bapak Tantra S. Pandega selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Dadaprejo 

7. Seluruh Jajaran Pemerintah Kota Batu. 
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8. Kedua Orang Tuaku yang telah memberi do’a dan support materi maupun 

rohani  sehingga skripsi saya terselesaikan dengan baik, Warm Regard’s 

from your son. 

9. Teman-teman HUMANISTIK, HOME BAND BRAWIJAYA, LSI 

(Lingkaran Survei Indonesia), JSI (Jaringan Survei Indonesia), Angkringan 

Pak No, FIA UB 08, dan Teman-teman lainnya yang telah memberi do’a 

dan support  sehingga skripsi saya terselesaikan dengan baik. 

10. Special persembahan untuk gembrot, paijo, alek, kopi pekat, PT. Global 

Green Trading yang telah mensupport penyelesaian skripsi (mas yudha 

byebye, kastini, yogo (mince), andri odup, sam ilham klewang). Teman-

teman PT ADHI KARYA Malang, terima kasih atas pengalaman tekniknya 

semoga bermanfaat. PT Bentoel Tbk, pak Nur Ekwin terima kasih atas ilmu 

marketingnnya. 

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. 

 

Malang, 11 Desember 2013 
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