
 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirobbil‟alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

ALLAH SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Perumusan dan Penetapan Kebijakan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung (Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung No.10 Tahun 2011 )”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Admnistrasi Negara, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.  

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan 

dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari 

berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. ALLAH SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menciptakan 

siang dan malam yang selalu mengiringi hidup penulis, dan Nabi Muhammad 

SAW yang selalu menjadi suri tauladan dan inspirasi dalam kehidupan 

penulis. 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung.  

3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 



4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, bimbingan, pengarahan, saran 

serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan proses akademik . 

5. Bapak Dr. Bambang Utoyo.S . M.Si  selaku dosen pembimbing utama yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, bimbingan, pengarahan, saran serta 

masukan dengan sabar kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

6. Bapak Fery Triatmojo .S.A.N , M.P.A selaku dosen pembimbing pembantu 

yang telah meluangkan waktu ,memberikan  keritik , saran  , bimbingan , 

pengarahan  dan nasehat ,  serta masukan dengan sabar kepada penulis dalam 

penyusunan skripai ini. 

7. Ibu Dr.Novita Tresiana, S.Sos. M.Si selaku dosen pembahas yang telah 

memberikan waktu ,  fikiran ,  kritik, saran ,dan masukan yang baik serta 

memberikan perhatiannya kepada penulis 

8. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA, Bu Yayuk, 

Bu Meli, Bu Novita, Pak Noverman, Bu Devi, Pak Bambang, Bu Dewi, Pak 

Simon, Pak Syamsul,Pak Nana, Pak Fery,Pak Eko dan Bu Dian.. Terima 

kasih atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan 

pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat 

menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis ke depannya. 

9. Orang tuaku tercinta, anakmu ini mencoba memberikan yang terbaik 

untukmu. Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga padaku. Betapa tak 

ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku. Terimakasih atas 

dukungan moril maupun materil untukku selama ini.kepada penulis. Ayah ku 

yang kubanggakan Erie Cahri Lukman  , Ayah yang selalu menjadi sumber 



inspirasiku, makasih ya yah buat Doa dan kesabaran ayah menanti gelar 

sarjana ini, Bundo ku tersayang Rosmala Herli Yanti Rahim.S.pd, sosok 

wanita hebat yang senantiasa berdoa bagi kesuksesan disetiap langkah anak-

anaknya, yang selalu tiada henti mencurahkan kasih dan sayangnya kepada 

keluarga. Makasih ya bu  buat doa dan keikhlasannya selama ini. Terima 

kasih ya Allah karena telah memberikan kedua orang tua yang hebat dan 

sangat luar biasa dalam hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua yang sangat kusayangi. 

Amiiin. 

Kakak – kakak ku tersayang  Yeli Erika . S.pd ,Drs. Mursalin Thohir , 

Suphilawan Zam- zami .S.Sos , Wheni Guslia Refti , SST,M.kes. Makasih 

kesabaran nya membimbing dan menyemangati setiap langkah pencapaian ini 

, semoga kita tetep menjadi kebanggaan ayah sama ibu . 

Buat jagoan kesayangan bicik Abang Alfath Sayiddan , a‟a Abidzar Lian dan 

Adek Muhammad Rasya Virendra . makasih sayang kehadiran kalian  adalah 

kebahagian yang sangat berharga. 

Haria Family pak Anthony akib dan bicik suci ningsih. S.Pd makasih 

perlindungan nya, kasih sayang nya, kesabaran nya dan bimbingan nya , kak 

leza, bang bima , refi , yusha dan panca makasih bantuan nya dek , canda 

tawa n suka duka selama ini.  

10. Keluarga besar ku tersayang (kakek-nenek,om-tante,sepupu-sepupu) sepupu 

ku adin langgir maksih din buat pembuka pemikiran awal skripsi aku , sepupu 

ku sinta si nona gaul makasih sapaan semangat nya , om udin n om iwan 



makasih om atas bantuan nya  yang menyemangati dalam menyelesaikan 

skripsi ini . 

11. Pihak-pihak informan  yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan 

data kepada penulis serta seluruh pihak informan yang telah memberikan izin 

penelitian serta memberikan informasi, masukan, dan kerjasamanya sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 

12. Untuk sahabat-sahabat ku  shandy edo ,cici  Regina, kiki,   dan Fanny  yang 

selalu menemani dan membantu penulis selama menjalani dunia perkuliahan , 

terimakasih atas kebaikan , dan kebersamaan kita selama ini 

13. Untuk teman –teman  my Anding ( jaya ) , kak mala ,   uda ari , gun , bang 

dino , adi jamet ,  dhea ,  Cece coro , bunga, wera , devi butet , shabet , bujang 

haris,  buat bunk wartawan kota yang baik hati, tetangga idola boni Ricardo , 

teman KKN deby , yuyun , donny , adit wera , papi fidin , dan restri koplak 

rindu kebersamaann nya .   

14. Untuk semua teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2008. Wawak ardian 

yg siap siaga ,  seva , rosta, beny, tiara , retno ,topik, desma, rahma ,  rima , 

ibu yani ,cupik , nurul ,intan,   susi kumis, sari , kartika , joko, gilang   , topan  

dan teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu,  terimakasih atas 

segala bentuk kebahagiaan dan bantuan  yang kalian berikan selama ini. Keep 

contact guys!  

15.  Untuk Master Senior bang Brow alias panji, bang ijul  , bang angga , boncu , 

enal ,kak vico , mba mely  n mba fitry.  Untuk Junior – junior ku  „09‟ Fitry 

uni , deril , egnes , ria jab , icha , nina , arum  dan semua nya makasih kuliah 

bersama nya dan jarkoman- jarkoman nya, khusus buat Maritha n tammy 



makasih banget loh udah menemani dan membantu banyak banget , buat satu 

menejemen bimbingan Triyadi alias woro , licha icha, bunga mayang , hanny 

mutiara,  maacih buat erisa dan tyo , pandu koboi junior , penyelamat 

desmon, astria ,nona , karina , nuzul dan sary unyil ,satria ,dita ,uyung ,  rizal 

back , makasih bantuan nya, vike , nyunyu , rio ciby , umi si penyapa hay  

jubs , yogi dan   dimas hatim serta  kantin pojok mba sry dan   semuanya yang 

telah membantu. Terima kasih karena telah menjadi keluarga dan menjalin 

kebersamaan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara UNILA. 

16. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penelitan dan yang telah 

menemani penulis selama kuliah di UNILA yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. Terima kasih semuanya.  

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. Amin.  

Bandar Lampung, 27 November  2014  
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