
 

 

SANWACANA 

dengan mengucapkan syukur Alhadulillahirobbil’alamin penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT karena atas ridho, rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya 

yang berlimpah untuk penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Relokasi 

Pedagang Tradisional ke Pasar Tejoagung)”, sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelas sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 
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terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara dan juga sekaligus pembimbing utama, terimakasih atas segala 

bimbingannya, kebaikan, perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada penulis 

dengan segala kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, selaku pembahas dan penguji yang telah 

banyak memberikan krikikan dan saran serta semangat yang bermanfaat 
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kesalahan yang terdapat dalam skripsi yang dibuat penulis. 



3. Bapak Fery Triatmojo, SAN. MPA selaku pembimbing pembantu, terimakasih atas 

bimbingannya, perhatian, kebaikan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis, 

serta motivasi yang diberikan terus menerus yang sangat berarti bagi penulis. 

4. Ibu Meiliyana, S.I.P, M.A, selaku pembimbing akademik, terimakasih atas semua 

perhatiaannya, kebaikannya dan motifasinya yang sangat berarti bagi penulis. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unila yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

6. Keluarga ku, Bapak, Ibu, Adik yang sangat kusayangi, terimakasih untuk semua 

dukungan yang diberikan dan selalu menemani saat suka maupun duka. Serta 

Bulek, Paklek, Bude, Pakde dan adik sepupu serta keponakan, terimakasih atas 

kesabaran kalian dan dukungannya. Permohonan maaf kepada Bapak tercinta, 

maaf karena tidak bisa memberikan kebahagian ini lebih cepat.  

7. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2007 serta teman 

seperjuangan ASEPUDIN (Angkatan ke Sepuluh Ilmu Administrasi 

Negara) Reza, Bayu, Irma, Susi Simbolon, Linda, Tiara, Rosta, Rahma, 

Rima, Beni, Topan dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

atas kenangan yang berharga. Kemudian kepada Step, Handri, Yesi, Intan 

dan Nanda (kecil),  yang selalu ada saat suka maupun duka sampai 

penyelesaian skripsi ini, semoga hal ini tetap terjaga dan sukses untuk kita 

semua. 

8. Adik tingkat 2009, 2010 dan seterusnya atas pertemanan, candaan dan juga 

dukungannya. 

9. Teman teman sepermainan, Yan, Asep, Ferry, Adi Nug, Hamid, Efrijal, 

Angga, Agung, Iir, Radit, Gatot, Intan, Safitri serta Devi. Atas dukungan, 



semangat, candaan, keinsengan kalian yang membuat hari-hari lebih 

bermakna. 

10. Guru-guru serta Staf SMP Negari 1 Punggur atas dukungannya, serta semua 

pihak yang pernah menjadi bagian dalam hidup penulis yang terus 
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menjadi orang yang sukses.  

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa 

kekurangan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat 
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