
 

SANWACANA 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas 

segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul "Governance dalam 

Penempatan Pegawai Negeri Sipil pads Suatu Jabatan Struktural di 

Lingkungan Pemerintah Kota Metro" ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis 

ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu 

Administrasi (M.Si.) dalam bidang ' keahlian Ilmu Administrasi Publik pads 

program studi Ilmu Administrasi Universitns Lampung. 
p
enulis menyadari bahwa 

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan mungkin 

dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah memberikan 

kontribusi yang besar kepada penulis: 

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

Politik 

2. Ibu Dr. Feny Rosalia, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah dengan 

begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada 

penulis, menyediakan waktu, tenaga, Berta pikiran demi mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 



 

3. Ibu Dr. Novita Tresiana, M.Si. sebagai pembimbing yang selalu 

memberikan support dan motivasi kepada penulis untuk terns bersemangat 

menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan waktu 

yang telah diivangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi 

dosen wali, dosen pembimbing dan dosen perkuliahan. 

4. Bapak Prof. Dr. Yulianto. MS, selaku penguji dan pembahas pada sidang 

tesis penulis. 

5. Bapak Dr. Bambang S. Utoyo, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

FISIP Universitas Lampung; 

6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si, Pembimbing Akademik penulis. 

7. Seluruh Dosen program Pascasarjana Ilmu Adminis trasi khususnya 

konsentrasi Administrasi Publik yang telah memberikan petunjuk, arahan, 

motivasi dan bimbingan untuk mendalami ilmu Administrasi; 

8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Metro, Bapak ABP. Heduno, 

beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk membantu 

pencliti mendapatkan data, informasi dan dokumentasi selama masa 

penelitian; 

9. Bapak Drs. Rakhmat Zainuddin, M.Si, Kepala Bagian Protokol Setda Kota 

Metro selaku pimpinan dimana penulis mengemban togas. Terima kasih 

atas kelonggaran waktu dan support yang diberikan selama penulis 

menyelesaikan tesis ini. 



 

10. Ibu Mila, staf Administrasi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNILA, 

yang terns membantu penulis secara teknis dalam penyelesaian penulisan 

tesis. 

11. Teman-teman di Bagian Protokol Setda Kota Metro, Pak Agus Suwito, 

Pak Sapto, Tim Liputan, Bu Dewi, Livia, Yuma, yang telah mendukung 

penulis dengan memberikan keluangan waktu dan pengertiannya untuk 

mengambil alih tugas selama penulis menyelesaikan tesis ini; 

12. Suami tercinta Waris, Ibunda Endang Poerwasih, Anak-anakku Khalisha 

dan Zahira, Adik-adikku atas segala dukungan, motivasi, perhatian dan 

doa Berta kesabarannya selama penulis menyelesaikan program Magister 

ini; 

13. Rekan-rekan S-2 Pascasarjana Unila khususnya Magister Ilmu 

Administrasi, baik konsentrasi Publik maupun Bisnis angkatan 2013. 

14. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak 

kekurangan. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis 

ini lebih sempurna agar benar-benar bermanfaat terutama untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan administrasi. 

C, 

Metro, November 2015 

Eka Mery Wijayati 


