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KATA PENGHANTAR 

 Puji syukur saya panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana 

atas rahmat dan kekuatan darinya skripsi yang berjudul “ANALISIS PERATURAN 

GUBERNUR NOMOR 251 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA KELURAHAN TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI 

JAKARTA ATAS PENGOSONGAN JABATAN WAKIL LURAH” dapat saya 

selesaikan dengan sebaik-baiknya. 

 Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 

di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam 

penulisan skripsi ini, saya banyak menemukan hambatan dan ksulitan yang tidak 

sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan , bimbingan maupun dukungan 

baik moril maupun spiritual. Olek karena itu saya mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Arif Kusuma A.P,.MBA sekalu Rektor Universitas Esa Unggul.  

2. Dr. Wasis Susetio, S.H.,M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Esa Unggul 

Uninersitas Esaunggul.  

3. Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Uninersitas 

Esa Unggul. 
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4. Nurhayani, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang 

selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

5.  Drs. Agus Pribadiono, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya, serta terus 

memberi arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di 

Fakultas Hukum Uniersitas Esa Unggul. 

6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Esa Unggul yang telah memberikan 

ilmu serta pengajaran dalam pendidikan Ilmu Hukum selama saya menempuh 

pendidikan.  

7. Kepada keluarga penulis, kususnya Bapak, Ibu, Kaka dan Adik yang selalu 

member pandangan sertabmengingatkan dalam menyelesaikan laporan ini. 

8. Kepada Tri Sukma Pratami yang selalu memberi motivasi, dukungan dan 

salalu mengingatkan untuk cepat dalam  menyelesaikan skripsi ini.    

9. Untuk saudara penulis M.rydzky M.ali dan Muhammad Mario Masyani yang 

banyak membantu tukar fikiran menyelesaikan skripsi. 

10. Sahabat terdekat  Andi Priyono, Fakhri Ardianto, yang selalu member 

dorongan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 

11. sahabat-sahabat satu angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu, terimakasih atas dukungannya. 
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Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun kea rah yang lebih baik dan kesempurnaan skripsi. Atas 

bantuan dan kerja sama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih 

dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, sahabat, serta 

teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 
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