
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Alhamdulillahirabbil ’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh 

isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan 

kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 

tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 

pembawa Rahmatan Lil’Aalaamiin, serta kepada dua malaikat yang setiap saat 

mencatat segala tingkah laku penulis, dengan sangat jujur dan tanpa lelah, Raqib 

dan Atid. 

Penulisan skripsi berjudul “Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung 

dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Sukoharjo” ini 

merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Pemerintahan pada jurusan Ilmu Pemerintahan,Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik, Universitas Lampung. Penulis berharap, karya yang merupakan wujud 

kerja dan pemikiran maksimal serta didukung dengan bantuan dan keterlibatan 

berbagai pihak ini akan dapat bermanfaat di kemudian hari. 

Selanjutnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit kesulitan yang 

dihadapi selama penulisan skripsi ini.  Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini 



penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berjasa dalam penulisan skripsi ini, diantaranya : 

1. Bapak Drs Agus Hadiawan, M. Si, selaku Dekan FISIP Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang 

sangat baik dan sabar dalam membimbing, memberikan saran, dan 

masukan dan juga dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini; 

3. Bapak Drs. Denden  Kurnia Drajat, M.Si, selaku Dosen Penguji Skripsi 

dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan 

ilmu, kritik, saran, pengertian dan kemudahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini; 

4. Bapak Darmawan Purba, S.Sos. MIP selaku pembimbing akademik; 

5. Seluruh jajaran dosen FISIP UNILA, seluruh staf  Tata Usaha dan pegawai 

FISIP dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA. Khusunya untuk Ibu Rianti 

dan Pakde Jum. 

6. Keluarga tercinta, Ibuku tersayang, Ibu Ana Suhana, yang selalu 

memberikan semangat dan berjuang agar penulis dapat menyelesaikan 

skripsi, Bapak Andarsyah, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan 

selama ini dan support dari jauhnya, Kakak Febria Eka Andriana 

terimakasih atas motivasi dan pengertiannya,dan Kak Indro yang bersedia 

meminjamkan laptop saat laptop penulis rusak, kemudian Kakak tersayang 

Nurmalia Ulfa terimakasih atas nasihat dan masukannya, serta 

keponakanku yang ganteng Aksel dan Aldrick yang selalu menjadi 



penyemangat dikala penulis merasa lelah dan capek dalam mengerjakan 

skripsi. 

7. Untuk 6engsot, Rizky Tri Saputra Yuda, S.IP yang sok kedot terima kasih 

sudah bersedia direpotkan dari penulis seminar 1 hingga kompre makasih 

banyak, kemudian Tia Melinda Sari, S.IP makasih yaa sandung udah rela 

berpanas-panasan, bulak-balik Pringsewu, menemani penelitian 

kemanapun, kemudian Wana Meilina, S.SIP (pala besar) makasih atas 

bantuan dan masukan nyaa yaa na, pokoknya ina the best lah, semoga kita 

bisa sama-sama terus sampai sukses yaa sot, Keep Candi In Your Hand 

hahaha (paham); 

8. Teman-teman seperjuanganku di Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 

2011, Genta Rizkyansah terimakasih atas bantuannya yaa gen, semoga 

dibalas Allah SWT, Riyadhi Adyansyah, Azwin Mahmud, Redo, Randy, 

Indra, Dwiki, Nando Sinaga, Meyliza Indriani, Dian Seputri, dan semua 

yang tidak cukup untuk disebutkan disini, terimakasih atas bantuan dan 

dukungannya; 

9. Sahabat-sahabatku dari kecil, Oka Tama Rawesa, S.E, Taradhipa Catur 

Pamungkas, S.E, Tirta Anom, S.E, Muhamad Romadani, S.E dan Bagus, 

Bowo terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi, walaupun agak lama hehe; 

10. Sahabat-sahabat lama, Ucihw yang selalu gagal dalam percintaan, Nenek 

(teman nonton dunia lain), Nando yang sekarang kerja di kantor pos, 

Gopur kawan main bulutangkis dan masih banyak lagi, terimakasih atas 

dukungannya.  



11. Sahabatku dari SMP, Alif Fatriansyah dan Sri Rezeki Halim Putri 

(sengok) terimakasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis 

selama ini, dan terimakasih juga atas dukungannya; 

12. Terima kasih untuk para informan dalam penelitian ini, Bapak Tony 

Ferdiansyah, Bapak Julian Umar dan Bapak Tomy Rilyawan yang telah 

bersedia diwawancarai oleh penulis  dalam mencara data untuk penelitian. 

Terima kasih juga untuk para informan di Kecamatan Sukoharjo yang 

sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. 

 

 


