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PERNYATAAN BUKAN LEMBAR PLAGIAT 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 

Nama  : Satryo Widyatmoko 

NIM : 071311133110 

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul : 

“PROGRAM BROADBAND LEARNING CENTER DI ERA DISRUPSI 

BERDASARKAN PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi 

Kasus Tentang Upaya Keberlanjutan Inovasi Program Broadband Learning 

Center di Kota Surabaya” 

Adalah benar hasil karya dan penelitian sendiri. 

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 

akademis pada bidang studi atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis 

oleh individu lain selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam 

isi skripsi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 

Apabila ditemukan buku bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.  

 

Surabaya, 18 Agustus 2020 

Pembuat Pernyataan 

 

 

Satryo Widyatmoko 

NIM:  071311133110 
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Skripsi ini telah memenuhi pesyaratan dan siap diajukan 
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HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI 

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan para penguji 
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Pukul   : 10.00 – 12.00 
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Ketua Penguji 

 

 

Sulikah Asmorowati, S.Sos., MdevSt., Ph.D. 

NIP. 197505161999032003  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga saya. 

Untuk Ibu (Ekawati), Bapak (Wibowo), kakak-kakak saya, eyang dan seluruh 

keluarga saya yang selalu memberikan semangat yang tak kenal lelah dan motivasi 

dalam hidup.  

Semoga saya dapat segera membahagiakan dan berbakti kepada kalian. Semoga Allah 

meridhoi langkah saya untuk mewujudkan hal tersebut, Aamiin ya Allah. 

Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya. 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas 

kehendakNya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada penulisan skripsi ini juga 

tidak lepas dari peran pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar – besarnya saya sampaikan, kepada: 

1. Ucapan terimakasih untuk seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan 

semangat dan tak pernah berhenti berdoa untuk saya. Bapak dan Ibu yang selalu 

menjadi sosok utama saya dalam memahami dan berkembang. Bapak dengan 

segala guyon yang tiada henti namun memiliki pikiran yang sangat visioner serta 

matang dalam setiap pengambilan keputusan. Dan Ibu sosok yang selalu 

mengayomi dan selalu menjadi sosok yang lucu dirumah. Semoga Ibu dan 

Bapak sehat selalu, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. 

Aamiin ya Allah 

2. Kepada kakak-kakak ku mba Iput, mas Riki, mba Ayi, mas Pungky dan ponakan 

ku Aimar. Terimakasih atas segala wejangan, motivasi ataupun menghibur saya 

selama proses saya menempuh pendidikan S1. 

3. Kepada Eyang ku dan seluruh keluarga besar ku. Terimakasih atas semua 

masukan, motivasi, semangat, wejangan dan dukungan yang selalu kalian 

berikan dalam proses saya menempuh pendidikan. 

Kepada seluruh tenaga pendidik atau dosen-dosen saya di AN yang telah 

memberi ilmu dengan segala jerih usaha selama empat tahun, terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

4. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com. selaku 

dosen pembimbing skripsi saya  yang sangat luar biasa, terima kasih atas 

ketulusan, kebaikan, dan kesungguhan Prof Jusuf dalam membimbing saya 

untuk bisa menyelesaikan skripsi mulai dari tahap awal hingga tahap akhir 

penulisan skripsi saya. Terimakasih telah memberikan keceriaan disetiap mata 

kuliah yang Prof Jusuf berikan terhadap saya selama proses perkuliahan 

berlangsung. Karakter mengajar Prof Jusuf akan selalu saya ingat dan saya 
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kenang menjadi hal yang baik selama saya menempuh pendidikan S1 saya. 

Terimakasih telah sabar dan baik dalam membimbing saya selama ini, mohon 

maaf apabila selama proses bimbingan ada salah kata terhadap Prof Jusuf. 

Semoga Prof Jusuf dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan 

keselamatan didunia maupun di akhirat. Aamiin ya Allah.  

5. Terimakasih kepada Bapak Nanang Haryono, S.IP., M.Si., selaku dosen wali 

saya yang selalu mengarahkan dan membimbing saya selama perkuliahan. 

Terimakasih untuk segala masukkannya pak, semoga Bapak selalu dikarunia 

kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Aamiin ya Allah. 

6. Terimakasih kepada Bapak Roestoto Hartojo Putro Drs., SU., karena telah 

menjadi sosok yang baik dan sabar dalam mengajar mahasiswa administrasi 

negara. 

7. Terimakasih kepada Bapak Dr. Antun Mardiyanta, Drs., MA., yang telah 

memberikan kedisiplinan terhadap mahasiswa. Selalu memberikan teori terbaru 

dan memberikan materi dengan jelas serta rinci. 

8. Terimakasih kepada Bapak Dr. Falih Suadei, Drs., M.Si., yang selalu 

memotivasi mahasiswa untuk melakukan hal baik dan memberikan materi 

dengan cara unik dan menarik.  

9. Terimakasih kepada Bapak Dr. Bintoro Wardiyanto, Drs. MS., yang selalu 

rendah hati dalam setiap pertemuan dengan mahasiswa, dan telah menjadi sosok 

panutan bagi mahasiswa. 

10. Terimakasih kepada Bapak Sunaryo, Drs., M.Pst, yang selalu memberikan 

ispirasi disela-sela mata kuliah yang diajarkan. Terimakasih telah memberikan 

ilmu dan sudut pandang lain yang dapat menginspirasi mahasiswa untuk meraih 

cita-cita. 

11. Terimakasih kepada Ibu Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.DevSt., Ph.D, yang 

selalu memberikan respon positif terhadap mahasiswa. Selalu mendukung dan 

memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa Administrasi Negara.   

12. Terimakasih kepada Drs.Eko Supeno, M.Si yang telah mengajarkan apa itu 

kesederhanaan dan kedermawanan terhadap sesama.  
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13. Terimakasih kepada Ibu R. Wahyuni Triana., Dra., MS, yang selalu memberikan 

inspirasi dan kebaikan kepada mahasiswa ilmu administrasi negara. 

14. Terimakasih kepada Bapak Gitadi Tegas Supramudyo, Drs., M.Si., karena telah 

menjadi sosok yang sangat rendah hati terhadap mahasiswa dan selalu peduli 

kepada mahsiswa.  

15. Terimakasih kepada Bapak Philipus Keban, S.IP., M.Si yang selalu bersedia 

untuk diajak diskusi untuk mendapatkan pencerahan ketika mahasiswa stuck 

dalam proses skripsi.  

16. Terimakasih untuk mba Dwi yang selalu sabar dan ikhlas dalam membantu serta 

menghadapi mahasiswa Administrasi Negara selama ini. Semoga mba Dwi 

selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Aamiin ya Allah 

17. Teruntuk Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara baik Dosen, Alumni senior, 

dan Mahasiswa aktif. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua bagi saya dan 

memberikan saya pelajaran baik dari segi akademis maupun non akademis. 

Semoga kekeluargaan kita tidak pernah berhenti dan semakin erat setiap 

waktunya. 

18. Terimakasih kepada seluruh pengurus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Bapak Dekan hingga seluruh jajarannya. Terimakasih telah memfasilitasi segala 

keperluan mahasiswa selama perkuliahan.  

19. Terimakasih kepada Perpustakaan Universitas Airlangga yang telah berperan 

penting dalam penulisan skripsi saya. Terimakasih telah menjadi ruang bagi 

setiap mahasiswa untuk mengerjakan skripsi ataupun dalam menambah ilmu 

serta wawasan. 

20. Terimakasih kepada seluruh sahabat saya selama di Unair yang selalu menjadi 

orang-orang spesial didalam cerita hidup saya, Bobby, Gomes, Novan, Alfin 

Kentir, Andrew, Noto, Rifqi, Wicak, Andik, Yapek, Imad, Vian, Arya Cebok, 

Bos, Uyab, Mas Jin, Dzikri, Todo, Fauzi, Brentek, Dayu dan seluruh teman-

teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita menemukan 

jalan masing-masing untuk menjadi sukses. Aamiin 

ix 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

SKRIPSI PROGRAM BROADBAND LEARNING...  

21. Terimakasih kepada sahabat saya sejak SD, SMP dan SMA. Adila, Rere, Upi, 

Reza, Dante, Ojan, Egi, Bram, Osa, Aldi, Agam, Raden, Agung dan Tengeq 

yang selalu memberikan support kepada saya tanpa lelah.  

22. Terimakasih kepada Fernanda Istiyanti yang selalu memberikan dukungan, 

wejangan, dan selalu menjadi seseorang yang selalu ada didalam kondisi 

apapun.  

23. Terimakasih kepada seluruh individu yang telah membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi dan membantu saya disetiap kesulitan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

24. Terimakasih kepada seluruh orang yang saya kenal yang saya tidak bisa 

sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi cerita didalam hidup saya. 
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MOTTO 

 

 

“..It’s okay to get lost, as long you find your way back..” 

-All The Bright Places 

 

 

“.. There are bright places even in dark times. And if there isn’t, you can 

be that bright place with infinite capacity..” 

-All The Bright Places 

 

 

“..Keep Moving..” 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala puji dan ridhonya Alhamdulillah, 

telah terselesaikan skripsi yang berjudul “Program Broadband Learning Center di Era 

Disrupsi Berdasarkan Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Tentang 

Upaya Keberlanjutan Inovasi Program Broadband Learning Center di Kota Surabaya). 

Dengan segala hormat penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari seluruh individu yang 

mau dan bersedia membantu dalam pemenuhan data yang diperlukan oleh peneliti. 

Penyelesaian penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, pada bab pertama 

yaitu perihal latar belakang masalah yang sengaja diangkat oleh peneliti terkait dengan 

inovasi berkelanjutan di era disrupsi. Kemudian, berisi rumusan masalah terkait 

permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, tujuan penelitian ini yaitu untuk 

gambaran terhadap seluruh elemen terkait dalam hal program Broadband Learning 

Center dapat bertahan, berkelanjutan dan menyesuaikan dengan perubahan di era 

disrupsi. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian yang ingin diberikan kepada seluruh 

pembaca dan tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab kedua yaitu terkait 

metode yang digunakan peneliti. Bab ketiga yaitu hasil dan analisis dari seluruh jurnal 

dan data yang didapat oleh peneliti. Bab keempat yaitu pembahasan dari hasil analisa 

data dan interpretrasi teoritik yang didapat dari hasil penelusuran jurnal dan data serta 

penelitian pada studi terdahulu. 

Penulis sangat menyadari segala kekurangan yang ada dalam penulisan dan 

penyajian skripsi ini, oleh sebab itu penulis sangat berterimakasih dan menerima segala 

bentuk saran, masukan maupun kritik bagi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya, 

penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu 

dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

 

 

  Surabaya, 25 Juli 2020 
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