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Bismillah hirrahmanirrohim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbil’alamin penulis panjatkan atas

kehadirat ALLAH SWT karena atas ridho, rahmat dan kasih saying-Nya penulis

dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Program Bina

Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat

Miskin di Kota Bandar Lampung Tahun 2014 (Studi Pada Peraturan Walikota

Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta

Didik Baru)” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister

(S2) pada Jurusan Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis telah mendapat bantuan baik secara

moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan terima kasih kepada :



1. Bapak Dr. Deddy Hermawan, M.Si selaku pembimbing utama yang telah

banyak memberi arahan, bimbingan, saran dan nasehat sehingga penulis

dapat memperbaiki kesalahan dan kekuarangan dalam tesis ini.

2. Bapak Eko Budi Sulistio, M.A.P selaku pembimbing pembantu yang

sangat membantu dalam memberikan bimbingan, masukan, saran dan

nasehat sehingga penulis dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan

dalam tesis ini.

3. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Administrasi Universitas Lampung dan dosen pembahas serta

penguji yang telah banyak memberikan kritikan, saran dan masukan

kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung

5. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S selaku Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Lampung

6. Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung

7. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang telah bersedia dijadikan

tempat penelitian oleh penulis.

8. Bapak Drs. Sukarma Wijaya (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung), Drs. Tatang Setiadi, MM (Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Kota Bandar Lampung), Bapak Sony (Sub Bagian Penyusunan Program,

Monitoring dan Evaluasi Kota Bandar Lampung), Pak Beny (Staff

Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung), yang telah

memberikan informasi dan data kepada penulis. Selain itu kepada seluruh



pegawai dan staff Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang telah

banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan kemudahan

yang diberikan.

9. Bapak Drs. Suharto, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 7 Bandar

Lampung beserta seluruh guru dan siswa yang telah banyak membantu

penulis dalam memberikan informasi, data dan kemudahan yang

diberikan serta telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

10. Ibu Dra. Sri Karmila selaku Kepala sekolah SMAN 16 Bandar Lampung

beserta seluruh guru dan siswa yang telah banyak membantu penulis

dalam memberikan informasi, data dan kemudahan yang diberikan serta

telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

11. Ibu Dra. Hj. Rospardewi, MM.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 3 Bandar

Lampung beserta seluruh guru dan siswa yang telah banyak membantu

penulis dalam memberikan informasi, data dan kemudahan yang

diberikan serta telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

12. Suamiku tercinta Belin Helandri, SE yang telah banyak memberi

dukungan dan semangat serta mybaby sweetie yang masih dalam

kandungan telah memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tesis

ini.

13. Teman - Teman Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung

Angkatan Pertama khususnya teman-teman Publik, kita yang terhebat.

Terima kasih atas kebersamaannya, dukungan dan motivasi selama ini.

14. Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya.



Semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mungkin tidak dapat penulis

balas dengan baik secara langsung, semoga ALLAH SWT Yang Maha Pengasih

dan Penyayang membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih

baik. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Bandar Lampung,

Penulis

SU’ADA, S.A.N


