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Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirrobbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT,

karena berkat Rahmat dan Hidayat-Nya proses yang dijalani dalam pembuatan

skripsi yang berjudul “Koordinasi Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam

Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung” dapat berjalan

dengan baik. Selesainya skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk

memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai

pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

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

Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing utama yang

telah meluangkan waktu, memberikan saran, arahan, dukungan, nasehat,

solusi dan motivasi selama proses bimbingan skripsi;

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

Pemerintahan, yang telah memberikan didikkan, arahan dan dukungan selama

proses perkuliahan;



3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan,

yang telah memberikan didikkan, arahan dan dukungan selama proses

perkuliahan

4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H, selaku Dosen Pembahas dan Penguji

yang telah memberikan kritik, saran, masukan, solusi dan motivasi selama

penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Tabah Maryanah, S.IP, M.Si, selaku Pembimbing Akademik, yang telah

membantu dan memberikan motivasi selama penulis menjalani proses

perkuliahan;

6. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu selama

proses perkuliahan;

7. Staf akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Lampung, Mba Iin dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu

Riyanti, Pak Jumadi dan Pak Herman yang telah membantu penulis dalam

penyelesaian administrasi dan perlengkapan seminar serta ujian;

8. Kedua orang-tuaku dan kakakku serta keluargaku yang telah mendoakan,

membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima

kasih atas segala yang telah diberikan. Aku selalu bersyukur memiliki

keluarga seperti kalian dan ku tahu bahwa apapun dan berapapun yang akan

kuberikan nanti, tidak akan pernah bisa cukup, lebih, dan terbalaskan, jika

dibandingkan dengan apa yang telah kalian berikan kepadaku dari dalam

kandungan sampai kini dan nanti, family are the best thing i’ve ever had;



9. Jajaran Pegawai BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung serta masyarakat korban banjir di Kelurahan Kalibalau, Way

Laga dan Way Lunik yang telah memberikan informasi dan membantu penulis

dalam melakukan riset atau penelitian;

10. Sahabat putih abu-abuku, Bella Dita N, S.E, Cindy Mustika S, S.Kom , Citra

Neno S, A.Md, Riri Fauzana H, A.Md, Ratih Apriyani S.Pd dan Tia Angelia

Putri S.Pd, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kepada penulis

selama ini, kita harus sering main bareng ya walaupun sulit bagi waktu karena

kebersamaan itulah yang akan mempererat persahabatan kita guys;

11. Sahabat tersayang yang sudah seperti saudara di Jurusan Ilmu Pemerintahan

Unila, cantik yaitu Yuyun Diah A, Meyliza Indriyani P, Nadia Anissa M,

Zakiyah Handayani, dan Feby Puspitasari, hey cantik akhirnya kita sarjana ya

kawan, terima kasih atas kebersamaan dalam melewati tahap demi tahap

perkuliahan, senang maupun susah yang telah kita lewati bersama akan

menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan oleh penulis;

12. Teman sepermainan dan kerabat skripsi, Pertiwi Agustina, Genta Rizkyansah,

Winda Septiana, Indra Rinaldi, Adelia Pramadita, Santi Novitasari, Riyadhi

Adyansyah dan Miranti Andini;

13. Teman-teman seperjuanganku, Leni Novelina, Panggih, Shedy, Nugraha,

Merari, Aan Lesmana, A.T Johan, Christian, Dwiky, Nando, Redo, Randi,

Yandi, Marendra, Restia, Natessya, Balkis, Bertha, Leni Yuliani, Wirda, Putri

Dian, Gita, Kiki, Hazi, Rendra, Siti, Wiwik, Wilanda, Endah, Randi, Ifit, Rya,

Syalian, Intan, Diki dll yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;



14. Serta seluruh mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2011 yang tidak

bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan canda dan

tawa selama perkuliahan;

15. Teman main lintas jurusan yang selalu penasaran, Bedi, Dian Aprianto (Apri),

dan Dian Martiani (Kak Mar), terima kasih atas dukungan kalian yang telah

menghibur penulis saat mengalami masa sulit, jangan lupakan markas kita

saat KKN ya;

16. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah

SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 11 November 2015

Penulis


