
SANWACANA

Bismillahirahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji hanyalah milik هللا SWT Rab semesta

alam yang tak hentinya memberikan nikmat. Berkat, rahmat dan hidayahNya

sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Program

Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kota Bandar Lampung dalam

Perspektif Manajemen Pemerintahan”. Peneliti berharap, karya yang merupakan

wujud kerja dan pemikiran maksimal serta didukung dengan bantuan dan

keterlibatan berbagai pihak ini akan dapat bermanfaat di kemudian hari.

Tesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai

pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan

terima kasih kepada:

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

Lampung, dan dosen pengajar peneliti, terima kasih atas ilmu dan motivasi

yang telah diberikan;

2. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung dan Dosen Penguji Tesis, terima kasih telah memberikan

perhatiannya dan bimbingannya selama proses penyusunan tesis, maupun

selama perkuliahan dan memberikan ilmu, kritik, saran, serta koreksinya

untuk kesempurnaan tesis ini dengan penuh kesabaran;

3. Bapak Drs. Yana Ekana PS, M.Si selaku Sekertaris Program Studi

Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu



Politik Universitas Lampung, atas bimbingan dan arahan serta kemudahan

dalam pelayanan administrasi selama ini;

4. Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan

perhatiannya dan bimbingannya selama proses penyusunan tesis, maupun

selama perkuliahan dan memberikan ilmu, kritik, saran, serta koreksinya

untuk kesempurnaan tesis ini dengan penuh kesabaran, terimakasih pak

semoga ilmu yang telah bapak berikan akan membawa saya menjadi orang

yang berguna baik bagi keluarga maupun masyarakat luas nantinya..... Amin;

5. Dr. Hartoyo, M.Si selaku dosen pebimbing II yang telah banyak memberikan

wawasan ilmu kehidupan, bimbingan, motivasi dan memberikan masukan

dan keyakinan bahwa peneliti dapat melakukan yang terbaik dalam

penyelesaian tesis ini, serta terima kasih atas kesabaran yang diberikan

selama peneliti menjalani proses bimbingan.

6. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar, Bapak Aman Toto Dwijono, Bapak Denden

Kurnia, Ibu Dwi Wahyu, Bapak Maulana, Bapak Robi, Bapak Wondo, Bapak

Budiharjo, Bang Arizka, dan Bang Darma serta dosen-dosen lain, terimakasih

atas wawasan ilmu dan warna-warni kehidupan, mohon maaf apabila banyak

hal yang kurang berkenan.

7. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Staf FISIP Universitas Lampung yang tak

dapat ditulis satu per satu, terima kasih telah banyak membantu Peneliti

selama menuntut ilmu Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

8. Kedua Orangtuaku, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing serta

memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran. Untuk papa

yang selalu berdoa untuk keberhasilan anaknya, terima kasih untuk saran dan

motivasinya. Untuk mama yang tiada hentinya berdoa untuk keberhasilanku,

mama yang selalu sabar dan kasih motivasi, Terima kasih Papa dan Mama ku

persembahkan kebanggaan ini untuk kalian..

9. Sahabat-sahabat yang tak pernah lelah berada di samping ku dalam suka dan

duka: Mopi (terimakasih atas saran, motivasi dan selalu ada diwaktu yang

tepat, semoga cepet nyusul wisuda, dan bisa masuk PNS, sukses selalu Mopi



Selvia Putri BFF kesayangan, amin..), Lidya (BFF, teman yang baik dan

sangat royal, semoga banyak proyek dan makin cair), Nuna (semoga cepet

lanjut MIP), mbak nissa (temanku yang cantik dan baik hati terimakasih saran

dan motivasinya, semoga tesisnya cepet selesai dan bisa cepat dapet kerja),

ganesya (BFF), diah fuji (BFF kesayangan paling baik).

10. Orang yang selalu menemani hari-hariku dr. Jaka Zulferza, terimakasih pinky

swear atas saran dan motivasinya, semoga bisa jadi dokter yang hebat,

bermanfaat dan amanah.

11. Keluarga besar Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2012, Ayu Nadia,

Hinfa, Pak Camat, Angga Natalia, Erwi, Andre, Bagus, Atuk Bakrie, Mbak

Aprina, Mbak Naniek, Mbak Maulida Fitri, Mbak Arya, Mbak Susi, Mbak

Hani, Mbak Lucy, Mbak Oca, Bang Dian, Bang Imbron, Bang Rano, Bang

Karbon, Bang Ainudin, Bang Dahro, Pak Dirwan, Mbak Waty, Bang Anggi,

Bang Dwi, Mbak Aprilia, Mbak Martha, Mbak Maulidan Ulfa terima kasih

kalian telah menjadi bagian dari cerita hidupku, semoga MIP 2012 tetap

kompak

12. Orang-orang yang pernah hadir dalam hidup ku dan menaburkan kasih

sayang. Terima kasih atas cerita hidup dan proses kehidupan yang indah yang

telah kalian berikan.

13. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung terwujudnya kelulusan ini.

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

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2014

Peneliti,

ANGGI ANGGRAINI


