
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat 

rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya lah sehingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Analisis Pengawasan Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Rekrutmen 

CPNS DI Kabupaten Pesawaran Dan Kabupaten Pringsewu Tahun 2013.”. 

Penulis menyadari banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam 

proses penulisan skripsi ini. Namun kesulitan yang ada dapat dihadapi dengan 

baik berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan 

segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

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

Ilmu Politik (FISIP ) Universitas Lampung dan selaku dosen penguji, terima 

kasih atas masukan, pengarahan, saran dan kritik yang dapat membangun dan 

menjadi penyempurna untuk skripsi ini. 

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

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan selaku pembimbing utama, 

terimakasih atas kesabaran dan waktunya dalam memberikan bimbingan 

arahan, nasihat, serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi dengan baik. 



3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Sekertaris Jurusan Ilmu 

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. 

4. Bapak Maulana Mukhlis, S.Sos. MIP selaku pembimbing pembantu, terima 

kasih atas kesabaran dan waktunya dalam memberikan bimbingan arahan, 

nasihat, serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

dengan baik 

5. Bapak Robi Cahyadi, S.IP. M.Si selaku pembimbing akademik, terima kasih 

telah membantu penulis dalam proses kuliah sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 (satu). 

6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP 

Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima 

kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi FISIP Universitas Lampung yang telah 

membantu penulis. 

8. Kepada kepala dan asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung, Bapak  Zulhelmi, Mbak Atika, Ibu Upi, Bang Hardian, 

Bapak Dodik, Bapak David. Terimaksih telah memberikan bantuanya kepada 

penulis. 

9. Kedua Orangtuaku, Ayahanda Ir. Firman. MBA dan Ibunda Dra. Siti Rohani 

yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh ketulusan dan kasih 

sayang. Terima kasih untuk cinta yang tidak terbatas apapun, kalianlah hidup 

dan tujuan hidupku dan kalianlah semangatku dalam menyelesaikan skripsi 

ini 



10. Adikku tersayang Fakhry Hadiyan, terimakasih atas segala canda dan tawa 

serta bantuanya selama ini. Semoga kuliah nya lancar dan bisa cepat 

menyelesaikan kuliahnya.  

11. Terima kasih untk Brama Abraham, S.E yang telah banyak membantu dalam 

segala hal, semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Amin.  

12. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menjadi seperti saudara, Chairinta 

Bunga, S.H, Desitarani Kusuma Awalina, S.E. Suzan Dwika Putri, Amd, 

Imaniar Isti Pratiwi, Rika Ridayanti. Terima kasih untuk semua canda dan 

tawa, nasihat, saran, kritikan, motivasi, semangat, dan bantuannya untuk 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua menjadi orang 

sukses. Amin. Love you guys 

13. Terima kasih kepada MBIW’S yang sudah menjadi sahabat selama 4tahun 

ini, Anggesti Irka Safitri, SIP, Anis Septiana S.IP, Dwi Kusumayanti S.IP, 

Riri Rianiti S.IP, Anggi Dwi Pramono S.IP, Tiara Anggina, Deo Vita Effendi, 

Yusi Alvita, Riska Gustiani, Mutiaratikha Aprilia, Febria Nur Dauci. Terima 

kasih untuk semua canda dan tawa, nasihat, saran, kritikan, motivasi, 

semangat, dan bantuannya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga kita semua menjadi orang sukses. Amin. Love you guys 

14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Dwi Hariyanti, Riski 

Prianggi, SIP, Shawlin Ratu Ajeng, Novia Bella Dina, S.IP, Dita Purnama, 

Ricky Ardian. Terima kasih untuk saran dan krtik serta motivasinya selama 

ini.  

15. Terimaksih kepada teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2010, 

semoga kita semua dapat menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa.                                                                                    



16. Para senior yang terlebih dahulu memperoleh gelar S.IP dan junior yang akan 

mendapatkan gelar S.IP, bagaimanapun prosesnya kita dilahirkan dari satu 

almamater. Viva Governancia! 

17. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dan mendo’akan, dalam upaya 

menyelesaikan skripsi ini serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan 

skripsi, mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah 

nya kepada kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Penulis 

 

 

Annisa Rhafirna 


