
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur  penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, 

karena berkat Rahmadnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam 

penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, saran serta bimbingan dari 

berbagai pihak. Apa yang ada dalam  skripsi ini adalah keterbatasan 

ketidaksempurnaan dan berbagai kekurangan, sehingga masih sangat 

membutuhkan kritik, saran dan perbaikan dari berbagai pihak. untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Kepada ALLAH SWT yang telah menciptakan  siang dan malam  yang 

selalu menemani hidupku  

2. Kedua orang tua ku Parmino Ks Wijoyo dan Sri Lestari (alm), terima kasih 

telah melahirkanku, merawatku, membesarkanku dan mendidikku dengan 

penuh cinta kasih sayang dan doa yang tiada henti untukku, serta yang 

selalu menanti kelulusanku dan mengharapkan keberhasilanku. 

3. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung 



 

 

4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. Terimakasih atas kemudahan-kemudahan yang telah 

diberikan. 

5. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., selaku pembimbing pertama 

yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, pengarahan 

dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku pembimbing kedua yang telah banyak 

memberikan bimbingan secara menyeluruh, arahan, masukan serta 

semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.  

7. Bapak Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si,  selaku pembahas/penguji 

yang telah banyak memberikan masukan, krirtik, dan arahan kepada 

penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat lebih baik lagi. 

8. Seluruh dosen di Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara, terima kasih atas 

segala ilmu yang telah diberikan.dengan penuh kesabaran dan keikhlasan 

serta membimbing penulis selama menempuh studi. 

9. Ibu Nur’Aini sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu 

memberikan pelayanan bagi penulis dan administrasi jurusan. 

10.  Pihak BPBD Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin 

penelitian, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan 

informasi, masukan, dan kerja samanya sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

11.  Untuk keluargaku kakak dan kakak iparku, Fajar Eko Priyanto (mas eko) 

dan Euis Damayanti (Mbak May) yang selalu memotivasiku untuk selalu 

mengejar impianku 



 

 

12. Teman teman seperjuangann Public Administration’s 2006. Terima kasih 

atas kebersamaan kalian. 

 

Semua bantuan, kebaikan, dan nasehat yang telah diberikan kepada 

penulis, tidak dapat penulis balas dengan baik. Semoga ALLAH SWT 

yang maha pengasih dan penyayang membalas kebaikan yang telah kalian 

berikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik lagi,karena 

memang hanya ALLAH SWT sajalah yang dapat membalas semua amal 

perbuatan di dunia. 

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin 

 

        Bandar Lampung, Desember 2013 

        Penulis 

               

                   Dwi Utami 

 

 

 

 

 


