
 

 

 

 

 
SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin….. 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang tiada hentinya memberikan karunia dan 

rahmat yang tidak terbatas kepada seluruh mahluk yang ada di alam semesta. 

Penulis sangat bersyukur tesis ini dapat diselesaikan sebagai syarat untuk 

mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu baik atas bimbingan, bantuan pemikiran, semangat, 

dorongan, maupun doa dan kasih sayang yang tak terbatas selama proses 

penyusunan tesis ini, kepada : 

 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, MS., selaku Rektor Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Abdul Kadir Salam, MS., selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Lampung; 

3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Faklutas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung; 



4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, MA., selaku Ketua Program Studi Magister  

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung; 

5. Bapak Drs. Yana Ekana PS, M.Si., selaku Pembimbing Akademik dan 

selaku pembimbing pembantu, yang tidak bosan memberikan semangat 

serta terus mengingatkan akan kewajiban menyelesaikan tesis tepat waktu. 

6. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Pembahas dan Penguji Utama, 

yang telah memberikan masukan, saran, kritikan, dan bimbingan dalam 

penyusunan tesis ini; 

7. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si.,  selaku Pembimbing Utama yang telah 

dengan sabar meluangkan waktu dan pikirannya, serta berbagi 

pengetahuan; 

8. Seluruh dosen MIP yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama 

penulis menempuh pendidikan; 

9. Teristimewa kedua Orang Tuaku terkasih, semoga anakmu ini dapat 

memberi sedikit kebahagiaan dan kebanggaan padamu Ayah dan Ibu, 

terimakasih atas tiap tetes keringat dan doa yang terangkai tiap saat;  

10. Kakak dan Adik-adikku tersayang, Ayuk Febri, Tama, Bayu dan Pandu 

terima kasih atas dukungan kalian selama ini: 

11. Istriku tercinta (drg. Santi Sundari, M. Kes), terima kasih atas kesabaran 

dan kesetiaan dalam mendampingi hari-hari penulis, dukungan, serta doa 

yang tak terbatas; 

 



12. Ketiga Anakku tersayang (Restu Ahmad Wiratama, Nadia Anisa Zahra, 

Rania Aulia Nazmi)....terimakasih ya nak.... akhirnya ayah bisa selesai S2 

nya.....maafkan ayah bila selama menuntut ilmu dan menyelesaikan tesis 

ini banyak membuat waktu kita bersama hilang,....semoga kalian bisa 

sedikit berbangga pada ayah. 

13. Staf administrasi MIP FISIP, Lukman, Nurma, terimakasih atas 

bantuannya selama saya menjadi mahasiswa MIP Unila; 

14. Rekan-rekan MIP Angkatan 2010, antara lain Ainul Hudzni, Stefi, Romi, 

Susan, Dewi, Tias, Arif, Dicky Ch, Dicky Yr, Ketut, Bang Rodi, Redy, 

Nazar, Reza, Fethario, Dodi dan lain lain yang tidak disebutkan satu 

persatu.  

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah penulis kenal 

dan mereka yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam 

memberikan pelajaran berarti dalam hidup ini. 

 

Kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan 

dari Allah SWT, akhir kata semoga yang telah penulis tuangkan dalam tulisan ini 

dapat berguna bagi kita semua. Amin. 

 

Bandar Lampung, 2 Mei 2014 

Penulis 

Aria Ganesya 

 

 


