
 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan 

anugerah terindah, sukacita, semangat yang luar biasa serta berkat-Nya yang 

selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Disfungsi Jalur 

Pedestrian di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Lampung. 

 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-

pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

antara lain : 

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

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

Administrasi Negara. 



3. Ibu Meiliyana, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

Terimakasih Bu atas saran, nasihat, dan masukannya yang telah banyak 

membimbing sampai semester akhir ini. 

4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Pembimbing Utama. Terima 

kasih Pak atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, 

waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu sekali 

dengan proses bimbingan dan petuah-petuah yang selalu Bapak berikan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si  selaku Dosen Pembahas. Terima 

kasih Bapak atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang 

telah banyak membantu penulis. Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini 

juga berkat bantuan dari Bapak. 

6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang 

telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi 

bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya. 

7. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran 

adminstrasi skripsi hingga terselesaikan.  

8. Pihak Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung yang sudah banyak 

membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terkhusus buat Bapak Joko 

Sulistio, ST selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, dan 

Evaluasi Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung yang sudah meluangkan 

waktunya untuk membantu saya dalam proses turlap. Terima kasih Pak atas 



saran, motivasi, dan setiap pengalaman yang Bapak bagikan selama saya 

melakukan penelitian di Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung. 

9. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yang turut juga 

membantu saya dalam proses turlap mencari data terkait penenelitian saya 

ini. 

10. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakanku setiap saat, mendidik dan 

membesarkanku dengan penuh cinta kasih sehingga aku bisa menjadi seperti 

sekarang, kesabaran dalam mengajarkanku untuk menjadi anak yang 

berguna bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan, memberikan 

perhatian yang begitu luar biasa, memberikan semangat dan dukungan, serta 

motivasi yang tiada henti untuk hari-hariku, masa depan dan kesuksesanku. 

Terima kasih banyak Papa, Mama. 

11. Adikku satu-satunya, Josua Jamaris Junianto Nababan yang terkadang 

menyebalkan tetapi selalu mendoakan yang terbaik buat kakaknya ini. 

Semangat Josua tahun ini harus lulus dari SMA dengan nilai yang bagus 

supaya bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri yang favorit. 

12. Para sepupuku yang di Lampung maupun yang di luar kota, semangat buat 

masa depan kita. Serta untuk Mamatua Bapatua, Tulang Nantulang, Uda 

Nanguda, Amangboru Namboru. Terima kasih untuk nasihat, dukungan,  

dan doa-doa kalian. GBU 

13. Pdt. Febe Titaley selaku Gembala Sidang di GPdI Filadelfia Panjang Bandar 

Lampung (Gerejaku tercinta). Terima kasih Tante buat setiap dukungan dan 

doa  yang selalu Tante berikan buat aku. Tuhan memberkati Tante Febe dan 

seluruh keluarga pastori 



14. Sahabat-sahabatku DAFRIESNATRI ANE 012: Dara Virzinnia, Frisca (aku 

sendiri), Serli, Purnama, dan Putri. Terima kasih teman-teman sudah mau 

menemani saya dalam suka dan duka, tidak pernah lelah menghadapi sikap 

saya yang terkadang suka lemot, selalu ada untuk saya setiap saat, serta 

mendukung saya dari tahap awal hingga selesainya pengerjaaan skripsi ini. 

Buat Dara: “Semangat buat komprenya supaya kita bisa wisuda bareng, buat 

Serli: “Semangat buat garap skripsinya semoga selalu dipermudah dan 

dilancarkan, buat Purnama: “Semangat bimbingan terus dan jangan 

menghilang lagi dari kampus, hehehehehehehehehehe (just kidding), dan 

buat Pewe: “Semangat mempersiapkan kompre biar kita wisuda bareng.” 

Semangat buat DaFrieSNaTri dalam proses pengerjaan skripsinya biar kita 

bisa wisuda bareng. Pokoknya buat langkah kita mencapai kesuksesan di 

masa depan semoga selalu dilancarkan dan diberkahi oleh Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Terima kasih DaFrieSNaTri yang selalu setia mendampingi 

aku dari awal masuk kuliah hingga saat ini aku hampir selesai melaksanakan 

kewajibanku untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat S1. 

15. Sahabat-sahabat AMPERA (ANE 012): Oliva Valerin, Amalia Herda 

Kirana (yang selalu setia dan siap sedia nganterin turlap), Yeen Gustiance, 

Antonia Linawati. Melda Budiarti, Yuli Kurnia Sari, Anggi Herliani, Ana 

Triatun, Chairani Salamah, Intan Maya Pratiwi, Novaria, Stefani Wulandari, 

Dian Kharisma Putri, Anisa Rachmawati, Guruh, Ageng, Putu, Andre, 

Anisa, Ernawati, Ika Yulita. 

16. Keluarga Besar Ampera, terima kasih untuk semua cerita yang telah kalian 

lukiskan selama ini. Aku merasa bahagia kenal kalian karena kehadiran 



serta canda tawa kalian semua. Terima kasih juga buat kebersamaan 

terindah yang telah kita lalui bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini 

takkan pernah terlupakan, semoga kita semua menjadi orang sukses. 

17. Sahabat-sahabat PDO FISIP UNILA: kak Jenny Tumanggor, kak Intan 

Permata, kak Fanny Pangaribuan (kakak diskusiku yang paling cantik), kak 

Yana Bonita, Bella Novita Sari Nababan, kak Cety Angelia Marbun, kak 

Uwi, kak Flora, kak Uty, bang Anju, bang Angga, bang Paksi, kak Yessy, 

Juliandi, Steven, Oktanina, Viyana, Veronika, Yohana, Sartika Siring-ringo, 

Tommy, Gadis, Gita, Devi Permata Sari, Deviyona, Malini Ginting (yang 

pernah jadi adik diskusi selama dua minggu), Poppy, Yolanda, Rico Sinurat, 

Rida, Fera, Omega, Bobby, kak Betty, kak Jeje, kak Wil, kak Ratna, kak 

Ifan, kak Dita, Samuel, bang Advent, bang Indra, bang Octa, Sarah. 

18. Teman-teman pemuda-pemudi GPdI Filadelfia Panjang Bandar Lampung: 

cici Yuni, cici Sihan, Christin, kak Steven (pemain keyboard yang tak 

tergantikan di gereja), kak Agung, kak Christ, Putri, Wari, Killa, tante 

Sylvia (terima kasih tante buat dukungan dan doanya selama ini), tante 

Yanna (yang jadi tempat curhat aku), dan koko Sonny (yang biasa jadi 

pemain musik di ibadah kaum muda dan sekarang juga jadi Pembina kaum 

muda di gereja). 

19. Sahabatku sekaligus saudara dan tetangga: Lastri Nababan, Evi Nababan, 

Romilda Oktalima, Intan Komala Sari. 

20. Sahabat-sahabatku baik di SD dan SMP Xaverius dan di SMAN 10 Bandar 

Lampung: Ika Noverina, Maria Dyah, Tri Arti Arta Putri Manik, Dahlia 

Puspita Sari 



21. Para pembahas mahasiswa dan moderatorku dari proposal sampai hasil, 

thank’s banget udah meluangkan waktunya (Dara, Anisa, kak Yana Bonita, 

Putri Wulandari, Sylvia Yolanda, dan mbak Nindya Pratiwi). 

22. Abang dan Mbak Tingkat ANE 011: mbak Fatma, mbak Leli Juwiyah, 

mbak Lisa, mbak Hesty, mbak Kristi, bang Rendi, bang Ciko. Terima kasih 

bang, mbak buat nasihat dan dukungannya. 

23. Sahabat-sahabat KKN Kabupaten Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, 

Desa Rejo Binangun: kak Acib (si Kordes RJB), kak Widi, kak Irvan, mbak 

Diana, mbak Ana, Herna Muliani. Terima kasih buat pengalaman 40 hari 

yang indah, berkesan, dan yang tak terlupakan sampai kapanpun. 

24. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama 

saya belajar di Universitas Lampung. 

25. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya. 

 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun 

semoga bermanfaat bagi kita semua. Semua bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis, mungkin tidak dapat penulis balas secara langsung. Semoga Allah yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang akan membalas semua kebaikan dan 

ketulusan hati mereka dengan balasan yang lebih indah dan lebih baik dari-Nya. 

Amin.  

 

Bandar Lampung,      Januari 2016 

Penulis  

 

 

 

Frisca Dilijana 


