
 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur kupanjatkan hanya untuk-Mu ya Rabb, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Mu yang lemah ini 

dengan banyak memberikan pengetahuan yang tak pernah bisa dihitung , 

sehingga dengan kehendak-Mu dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini 

yang diberi judul “VISI DAN MISI KOTA METRO SEBAGAI KOTA 

PENDIDIKAN (Studi Evaluasi Tentang Program Pengembangan Minat 

Baca Melalui Jalur Perpustakaan Kelurahan/Rumah Pintar di 

Kecamatan Metro Barat)”. 

 
Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk 

menyelesaikan pendidikan pada Program Strata Dua (S2) dan untuk 

melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu 

Pemerintahan (MIP) dalam Ilmu Pemerintahan konsentrasi Manajemen 

Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

 

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan 

dukungan baik moral maupun spititual. Untuk itu, ucapan terima kasih 

penghargaan penulis sampaikan untuk semua pihak yang telah 



mencurahkan kepedulian dan perhatiannya selama ini, yaitu:Prof. Dr.Ir. 

Sugeng P. Harianto, M.S. selaku Rektor Universitas Lampung; 

1. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Lampung. 

2. Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

4. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Pembahas/Penguji Utama, terima kasih 

atas semua saran dan masukkannya guna kesempurnaan tesis ini. 

5. Dr. Syarief Makhya, M.Si.. selaku Pembimbing Utama; terima kasih 

atas semua saran, masukan dan bimbingannya selama ini sehingga 

tesis dapat diselesaikan dengan baik. 

6. Drs. Yana Ekana PS, Msi selaku Koordinator Sekretariat Pasca Sarjana 

Magister Ilmu Pemerintahan  

7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan 

yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya selama penulis 

menempuh pendidikan; semoga Allah SWT memberikan balasan-Nya 

yang berlimpah.Civitas akademika dan karyawan rektorat Unila yang 

yang telah membantu kami selama kami belajar di Program Magister 

Ilmu Pemerintahan. 



8. Kepada segenap pegawai dan pustakawan Kantor Perpustakaan, 

Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota Metro, serta pengelola 

perpustakaan kelurahan/rumah pintar dan griya baca di Kecamatan 

Metro Barat. Lurah dan Camat Metro Barat.yang telah membantu 

penelitian. Terima kasih atas kerjasamanya dan dukungannya 

sehingga penelitian yang  dilaksanakan dapat berjalan lancar dan 

membuahkan silaturrahmi yang indah. 

9. Untuk kedua orang tua ku yang tercinta, yang selalu mencintai dan 

menyayangi serta memberikan doa dan dukungan walaupun jarak 

memisahkan kita.  

10. Untuk suamiku yang kucintai, terima kasih atas pengertian, dukungan 

dan do’anya untuk menguatkan perjuanganku mewujudkan impian 

kuliah ini. Dan anakku-anakku yang tersayang. 

11. Untuk teman-teman seperjuanganku di Magister Ilmu Pemerintahan 

dan sahabat yang telah mendukung..Penulis berharap tesis ini akan 

menyumbangkan manfaat bagi dinamika intelektual di kampus kita 

yang tercinta. Amiin. 

Bandar Lampung,        Mei 2014 
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Hani Lina Nadwah 

 

 


