
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rhidonya yang telah 

memberi kekuatan sipenulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Percepatan Pembangungan Daerah Otonomi Baru (Studi Kasus Kabupaten 

Pesisir Barat). Sipenu;is tidak akan menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya 

bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. 

 

Pada kesempatan ini merupakan suatu kebanggaan bagi penulis untuk 

menyampaikan beribu terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada:  

 

1. Bapak Eko Budi Sulistyo, S.sos, M.AP sebagai pembimbing utama dan 

atas bimbing yang telah memberikan nasehat, arahan, ilmu, waktu, dan 

tenaga selama proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini hingga akhir.  

2. Bapak Dr.Bambang Utoyo,M.Siselaku pembahas dan penguji yang telah 

meluangkan waktunya untuk membantu perbaikan melalui kritik, saran, 

serta masukan yang diberikan demi kesempurnaan bagi skripsi ini hingga 

akhir. 

3. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pemerintahan Kabupaten Pesisir 

Barat, baik kepala dinas, anggotan dan staf lainnya yang telah meluangkan 

waktunya dalam memberikan bantuan dalam melakukan proses 

wawancara dan pengambilan data, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 



4. Terima kasih baut keluarga ibu, bapak yang tercinta dan adek, kakak yang 

telah memberikan parhatian dan semangatnya dalam meyelesaikan skripsi 

ini  

5. Bapak Dr. Dedi Hermawan, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi 

Negara  Fisip Unila  atas kemudah dan bantuan yang telah diberikan 

sehingga mempermudah pembuatan skripsi ini hingga selesai. 

6. Bapak Syamsul Ma’arif,S.IP, M,Si selaku pebimbing akademik atas semua 

kebaikan dan perhatiannya yang berarti bagi penulis 

7. Ibuk Ani Agusman Pupawati, S.AN., M.A terimaskih atas bimbingannya 

walau hanya sebentar ilmu yang telah ibuk berikan sangat bermanfaat bagi 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

8. Bapak dan ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara fisip unila yang 

telah memberikan ilmu bermanfaat bagi bagipenulis, mengucapkan terima 

kasih terhadap ilmu yang telah ibu bapak berikan kepada penulis 

9. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2010, uyung, 

dudung, woro, nona, desmon, aden, rido, mas loy, hepsa, satria, ardi, thio, 

rahma, putri, maya, maya, pandu, karina, nuzul, nurul, erisa, yulia, sari, 

sahara, rofi, tasya, ica, gusti, rana, enggi, cahya, nurul, abil, bek, marita, 

tami, hani nurul dan kawan-kawan yang lain yang tisak bisa saya sebutkan 

satu persatu 



11. Teman-teman administrasi negara 2007 2008, 2009, bang merah, bang 

indra , bang angga, bang brok dan yang lainnya tidak bisa saya ucapkan 

satu persatu 

12.  Kepada sahabat-sahabatku karena kalianlah yang memberikanku 

semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua.  

 

Bandar Lampung,29 Agustus 2014 
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