
 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT yang Maha Mulia dan 

Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi rahmat dan 

hidayah,kekuatan, akal fikir, serta izin-nyalah sehingga penulis  dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang diberi judul 

“ Pemodelan Pengelolaan dan Resolusi Konflik” ( Suatu Kajian 

Deskripsi Penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 

dan Kabupaten Pringsewu ). Adalah sebagai salah satu syarat untuk 

pencapaian gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu penulis membuka selebar-lebarnya pintu kritik dan saran terhadap 

karya tulis ini. Terkahir dengan selesainya skripsi ini, maka penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang tulus kepada : 

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing 

Akademik yang banyak membantu penulis sejak awal penyusunan skripsi 

ini. 



3. Ibu Dra. Anita Damayantie selaku Sekretaris Jurusan yang telah 

memberikan semangat dan meluangkan waktunya bagi si penulis dari awal 

penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku pembimbing Utama yang selama ini 

banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses pembuatan 

skripsi ini. Terimakasih untuk semua kesabaran, ketulusan, nasehat, 

bimbingan dan masukan yang telah diberikan serta memberikan banyak 

pelajaran, dan saran-saran yang bersifat konstruktif pada penulis. 

“Makasih pak atas nasehat-nasehatnya”. 

5. Bapak Drs. Gunawan Budikahono selaku pembahas dan penguji skripsi 

terimakasih atas masukan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi 

ini. 

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dengan segala 

ketulusannya. 

7. Seluruh staf pengajar dan akademik di Jurusan Sosiologi dari Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

8. Kedua orang tua Papa dan Mama terimakasih atas doa dan kasih sayang 

bahkan kesabaran dalam mendidik si penulis. 

9. Adikku Febriyanto selalu menjadi adik yang baik walau terkadang 

ngeselin dan terimakasih atas doanya. 

10. Keluarga besar papa dan mama terimakasih selalu ,memberikanku 

semangat,motivasi dan juga kebersamaan yang telah kita lewati bersama, 

terimakasih atas doanya. 



11. Dabolku yang selalu menyemangati, mendoakan, dan membantuku, 

terimakasih untuk kesabarannya dan kesetiaanya serta tidak berhenti 

memberikan kebahagiaan semoga apa yang kita lalui tidak akan lekang 

oleh waktu semoga allah meridhoi dan mendengar setiap niat tulus yang 

telah kita rencanakan. Amin.. 

12. Sahabat-sahabatku cobel (wanita penuh kepalsuan), gheol (ratu shooping), 

makasih ya udah menambah hari-hariku menjadi lebih berwarna. 

13. Teman-teman Sosiologi Ekstensi 07, Nova, eli, budi, adi, indri terimaksih 

atas bantuan dan kebersamaannya. 

14. Staf pengajar TK NURUL ISLAM, Umi Nurma terimaksih telah 

memberikan waktunya,dan mendukung setiap langkah dalam proses 

penyusunan skripsi ini,bu atik yang rela membagi waktunya,memberikan 

senyum,semangat dan dukungannya, bu yeni,bu ida,selvi,ana dan tika 

terimakasih telah mewarnai hidup saya dan berbagi pengalaman serta 

menghibur disaat sedih,terima kasih. 

15. Sahabat-sahabat SMARTIS 07 IPS 9,sew, nyit, ivan, hesty, indri, aang,eka 

toyib, orbit, zai, pandi, hafis, jojo, mega, yang tidak dapat saya sebutkan 

satu  persatu. 

16. Terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 



Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kalian 

semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, namun 

penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Amin  

Wassallamu’alaikum Wr.Wb……….. 

 

Bandar Lampung, November 2013 
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