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SANWACANA 

 

 

Peneliti mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala limpahan 

rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Skripsi dengan judul “Persepsi Pkl Terhadap Kebijakan Relokasi PKL Dari Pasar 

Kopindo Ke Pasar Tradisonal Modern Tejoagung Kota Metro adalah salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial 

dan PolitikUniversitas Lampung. 

 

Penulis banyak mendapatkan pengetahuan dalam melaksanakan penyusunan 

skripsi ini serta bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, 

dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih yang tulus kepada : 

 

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

Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahata Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Lampung dan 

Pembimbing I atas waktu,  masukan, dan nasihat-nasihat, serta saran 

membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P., selaku Pembimbing II atas waktu dan  

bantuan yang telah diberikan dan inspirasi kepada penulis, yang juga bersedia 

mendengarkan keluh kesah penulis. 
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4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P., selaku Pembahas skripsi yang telah 

menghadirkan tawa dan canda ketika memberikan masukan, saran dan 

kritiknya. 

5. Seluruh Dosen FISIP Unila yang telah membekali penulis dengan ilmu dan 

pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan; 

6. Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan TU FISIP Unila yang membantu dan 

melayani urusan administrasi perkuliahan; 

7. Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, terima kasih atas  informasi dan 

bantuannya kepada penulis; 

8. Pedagang di Pasar Tradisional Modern Tejoagung selaku informan yang telah 

memberikan informasi dan bantuannya; 

9. Keluarga tercinta Papa dan Mama yang sudah memberikan support moril 

materil dan berdo’a bagi kebaikan penulis, terima kasih karna mau mengerti 

akan cobaan-cobaan yang di alami penulis. Atu Qory, kakak perempuanku 

yang memberikan masukan berharga dan sebagai panutan agar terus 

melangkah kedepan untuk menjadi wanita yang mandiri. Bung Dimas, adik 

kembarku yang selalu membawa tawa dan canda di tengah kepenatan penulis. 

Untuk Alm Kakek dan Nenek ku yang telah menghadap kepada yang kuasa 

10. Buat Sa dan Vicky, partner in crime sekaligus roommate yang akhirnya 

sampai sekarang jadi teman terdekat penulis dan Atu Qory. Nangis dan ketawa 

sama-sama, banyak hal yang bisa jadi pelajaran dari persahabatan kita selama 

bertahun-tahun ini. 
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11. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan 2008, baik yang telah lebih dulu 

mendapatkan gelar Sarjan, juga buat teman-teman yang berjuang untuk 

mendapatkan gelar Sarjana bersama penulis, Novita, Nira, Nindi, Riska, Alex, 

Adit, Puput. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung, 14 Juli 2015 

 

                          Peneliti,     

 

 

                                           Zidni Ilma Soraya 


