
 

 

 

SAN WACANA 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Alhamdulillaahirobbil’alamin, Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA yang telah memberikan penulis 

kesabaran dan kekuatan sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul: Strategi 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Pemungutan Rerebusi 

Parkir, sebagai salah satau syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya dan juga 

masih jauh dari kesempurnaan.Didalam penyusunan skripsi ini penulis merasakan 

bahwa hambatan dan kesulitan selalu ada akibat keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki. Namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak akhirnya penulisan penelitian ini dapat terselesaikan.Pada kesempatan 

ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang terdalam penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Hi. Aman Toto Dwijono, M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. 



3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan 

dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Yana Ekana P.S., M.Si. selaku Penguji Skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk mendiskusikan berbagai hal dalam penulisan 

skripsi, mengkoreksi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dan memberikan 

ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku kuliah. 

6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung  yang banyak memberikan bantuan dan informasi kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) beserta segenap jajarannya 

yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan kepada penulis selama 

melaksanakan penelitian. 

8. Orang Tuaku yang selalu mengingatkanku untuk segera mendapatkan gelar 

sarjana dan selalu membimbingku untuk taat beribadah dan telah sabar menanti 

anaknya menjadi seorang sarjana, terimakasih atas segala motivasinya dan 

do’anya agar cepat selesai. 

9. Adikku satu-satunya: AnggaSanjaya, dan adik-adik Sepupuku: Sherly, Hesti, Ica 

dan lain-lain yang senantiasa memberikan dukungan dan menanti keberhasilanku. 

10. Keluargaku: Kakek dan Nenekku yang telah tiada, Omaku Tercinta, WakBus, 

WakRos, Wak Tan , MakwoNely (Almh), Makcik Cik, Makcik Yen, Tante Sus, 



Makcik Lis, Papi, Paman, Ombet, Makwo dan keluarga yang lainnya yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, tak kenal henti selalu mempertanyakanku “kapan 

kamu selesainya..?” (Maafin kalo selama ini Rendra\Een selalu ngerepotin kalian 

selama ini). 

11. Sahabat-sahabatku: Asran,  Rudi,  Putra,  Khairul, Faisal, Nando, Agung 

Wibowo, Walid Eeng, Rio, Aan, Kyai Kiki, Arif, Wiwin , Hendi, Dedi, Doni, 

Nanang, MasYeni, Dori, Imam, Jhon, dan semua sahabat terbaikku.  

12. Sahabat-sahabat seperjungan dijurusan Ilmu Pemerintahan: Putra Fani S.IP, Dedi 

S.IP., Dodi S.IP., Fajrul S.IP., Khairul A, S.IP.,Wiedya S.IP., dan seluruh kawan-

kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu (makasih bro atas motivasinya). 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

14. Almamater tercinta 

 

Jika ada kesempurnaan maka itu berasal dari Allah SWT dan partisipasi dari 

pemikiran orang-orang tersebut diatas. Dan jika ada kekurangan maka itu berasal dari 

dalam diri penulis, penulis mohon maaf kepada semua insan atas kelalaian yang 

pernah dilakukan oleh penulis. Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat, 

Amiin. 

Wassaalamu’alaikum Wr.Wb. 

Bandar Lampung,    November 2012 

Penulis 

 

A Rendra J Putra 

 


