
SANWACANA 

 

Bismillah, 

 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahuwata’ala, Alhamdulillah, 

atas kehendakNya jualah Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan 

salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada panutan dan tauladan Penulis, 

Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, keluarga beliau, shahabat beliau, 

para tabi’in, tabi’ut tabi’in, dan juga generasi setelah mereka yang senantiasa 

berupaya untuk menegakkan dan mengaplikasikan sunnah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Tesis dengan judul “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan dalam Melestarikan Seni Budaya (Studi Identifikasi Masalah 

Kelembagaan dalam Pelestarian Kesenian Daerah Lampung di Kabupaten 

Lampung Selatan)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ibu DR. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing Utama 

pada penyusunan tesis ini, atas kesediaan waktu, tenaga, dan fikiran yang 

diberikan dalam rangka penyusunan tesis ini. 

2. Bapak Drs. Budi Harjo, MIP,Arizka Warganegara, S.Sos., MA., selaku 

Pembimbing Pembantu pada penyusunan tesis ini. 



 

3. Ibu DR. Ari Darmastuti, MA., selaku Penguji Utama pada ujian tesis dan 

juga selaku Ketua Prodi MIP. Terimakasih atas segala masukan dan saran 

yang diberikan pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian 

tesis; 

4. Bapak Drs. Yana Ekana PS., M.Si., selaku Koordinator Sekretariat Prodi 

MIP. Terimakasih atas segala bimbingan dan kemudahan yang diberikan 

kepada Penulis; 

5. Ibu Fauziah Arief, SH, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Terimakasih atas do’a dan dukungannya serta ijin yang diberikan kepada 

Penulis dalam mengikuti perkuliahan dan bimbingan di kampus. 

6. Marsono, S.Sn, suamiku tercinta, yang senantiasa memberi dorongan dan 

semangat untuk menyelesaikan studi  di Pasca Sarjana. 

7. Anak-anakku tersayang Punden, Terra, Lala, yang selalu memberi 

semangat yang luarbiasa. 

8. Saudaraku, adik-adikku yang berada di Yogyakarta. 

9. Bapak Budiman Yakub gelar Khadin Kesuma Yudha, terimakasih atas 

kesediaan dan waktu yang Bapak berikan kepada Penulis mengenai 

berbagai Kesenian Daerah Lampung.  

10. Staf administrasi MIP FISIP Unila:. Terimakasih atas segala pelayanan 

dan bantuan yang diberikan kepada Penulis dalam pengurusan administrasi 

perkuliahan, seminar, ujian, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

MIP FISIP Unila. 

11. Rekan-rekan MIP FISIP Unila Angkatan 2010, semuanya. Terimakasih 

atas kebersamaan kalian. Hari-hari bersama kalian sangat mengesankan 

dan penuh dengan ilmu pengetahuan. 

12. Mas Aep  Syaifuddin Cuming yang sudah banyak membantu dan memberi 

semangat dalam menyelesaikan tesis ini 



 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Bandar Lampung, Juli 2015 

Penulis, 

 

Ike Sumartati Yuliasari 


