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SURAT PERNYATAAN 

     Bersama surat ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Implementasi 

Kebijakan Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan 

hasil karya tulis saya dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 

akademik (sarjana, magister, doktor), baik di lingkungan Universitas Pasundan 

maupun perguruan tinggi lainnya. 

     Skripsi ini murni gagasan, rumusan, hasil karya sendiri tanpa bantuan pihak lain, 

kecuali arahan dari pembimbing dan penguji. Skripsi ini di dalamnya tidak memuat 

karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali 

secara tertulis dengan jelas rujukan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.  

     Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, penuh rasa kesadaran dan 

tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan 

ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai 

dengan norma hukum yang diberlakukan di perguruan tinggi.  

 

 

 

                  Bandung, 24 Juni 2020 

        

                       Anggita Arnelia 

                      NPM. 162010116 
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VISI DAN MISI 

UNIVERSITAS PASUNDAN 

 

PENGKUH AGAMANA 

LUHUNG ELMUNA 

JEMBAR BUDAYANA 

VISI: 

“Menjadi komunitas akademik peringkat internasional dengan mengusung budaya 

Sunda dan nilai Islam di tahun 2021”. 

MISI: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional; 

2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan 

martabat manusia; 

4. Mempertahankan, memelihara dan mengembangkan budaya Sunda; 

5. Mempertahankan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke-

Islaman. 
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VISI DAN MISI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS PASUNDAN 

 

VISI:  

“Terwujudnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ssebagai pusat unggulan 

(Center of Excellence) dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu 

sosial dan ilmu politik baik di tingkat lokal maupun nasional dalam konteks global”. 

 

MISI: 

“Menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai profesionalisme ilmu 

sosial dan ilmu politik yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan 

daerah dan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai religi dan nilai-nilai budaya 

secara komprehensif”. 
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VISI DAN MISI 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS PASUNDAN 

VISI: 

"Menjadikan program studi administrasi publik menghasilakn lulusan S1 (Sarjana) 

yang unggul pada bidang Ilmu Administrasi Publik baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional dengan mengusung budaya Sunda dan nilai Islam pada tahun 

2021”. 

MISI: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam 

menerapkan dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik sejalan dengan 

prinsip keunggulan dan daya saing; 

2. Menyelenggarakan kajian ilmiah melalui kegiatan penelitian dalam upaya 

mengembangkan Ilmu Administrasi Publik di tingkat lokal, nasional dan 

internasional serta aplikasinya sesuai dengan perkembangan Ilmu Administrasi 

Publik; 

3. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai tanggung jawab akademik untuk kemajuan masyarakat dan 

memperkuat posisi lulusannya di masyarakat; 

4. Menjalin kerjasama dengan lembaga institusi terkait aplikasi dan pengembangan 

Ilmu Administrasi Publik yang mengusung nilai-nilai budaya dan religi yang 

baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.  



vii 
 

MOTTO 

     "Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan 

(salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” (Q.S. 2:45)   

 

     "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah kamu berharap". (Q.S. 94:5-8) 

 

     "Hirup teh kudu diatur ku jujur, dilatih ku peurih, disipuh ku karipuh, ditungtun 

ku santun, diasuh ku lungguh, diasah ku kanyaah, dipiara ku rasa, dijaga ku doa" 

(Ridwan Kamil) 

 

     “Ada kuasa yang lebih besar dari rencana manusia. Semua tepat sesuai porsinya, 

semua lewat sesuai mampunya. Sang pencipta baik sekali ya”. (NKCTHI) 

 


