
 

 

 
SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rosulullah Nabi Muhammad SAW, 

para sahabat, keluarga serta pengikutnya. Penulisan skripsi berjudul: Orientasi 

Politk Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Pencalonan Herman 

HN Dalam Pemilihan Gebernur Lampung, sebagai syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. 

 

Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap 

skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat di kemudian hari.  

 

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas 

Lampung.  

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan. 



3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku pembimbing utama yang  telah banyak 

membantu dan memberikan motivasi selama proses bimbingan skripsi serta 

kritik saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini agar menjadi 

lebih baik. 

5. Bapak Arizka Warganegara, S.IP., M.A selaku pembimbing ke dua yang juga 

amat banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Suwondo, M.A selaku Penguji Utama yang juga sangat banyak 

membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Syafarudin. S,Sos selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak 

membantu dan membeikan motivasi di bidang akademik sejak awal 

perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar Ibu Tabah, Pak Sigit, Ibu Dwi, Ibu Feni, Pak 

Maulana, Pak Pitojo, Pak Ismono, Pak Piping, Pak Syafar, Pak Syarief, Bapak 

Yana Ekana, Pak Himawan, dan Pak Budi Kurniawan,  serta dosen-dosen 

lain, terimakasih atas wawasan ilmu yang diberikan, mohon maaf apabila 

banyak hal yang kurang berkenan. 

9. Seluruh staf Jurusan Ilmu Pemerintahan,serta Staf FISIP Universitas 

Lampung yang tak dapat ditulis satu per satu, terima kasih telah banyak 

membantu Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

10. Buat Mami dan Papi yang tidak  pernah henti henti nya untuk memberi 

semangat. 

11. Buat adik penulis Redo Tridinata Wijaya yang secara tidak langsung memberi 

semangat. 



12. Buat My Best Friend Noprian Saputra, S. Kom., terima kasih atas bantuannya 

yang membuat penulis sangat terharu. yang juga dapat menemani baik disaat 

susah maupun senang.  

13. Buat Siti Fei Kenia Nournabila, S.IP., yang dari awal sampai akhir penulis 

menyelesaikan kuliah tetap memberi bantuannya. Terima kasih banyak buat 

bantuannya, terima kasih juga sudah bisa menjadi teman yang sangat baik 

dalam perjuangan. semoga mimpi-mimpi kita terwujud.  

14. Buat sahabat-sahabat terbaik yang pernah penulis miliki: Jevta Mahendra, 

Budi Purlingga, Hajar Gilang Suwandaru dan Welly Thames Vary. 

15. Buat seseorang yang ada di sana, terima kasih atas tamparannya yang 

membuat penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Ini awal 

dari sebuah mimpi, penulis yakin kita akan bersatu lagi. 

 

Allah Maha Melihat semua yang ada di dunia ini, semoga Allah SWT membalas 

semua kebaikan kalian, dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Amin. 

Bandar Lampung,     Oktober 2014 

Penulis, 

 

 

Reza Dwi Saputra 

 


