
 

 

 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan 

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

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Restrukturisasi Organisasi 

Sekretariat Daerah Tahun 2014”. 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. 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. Papaku 



yang kubanggakan Hi. Christimore Z, Papa yang selalu menjadi sumber 

inspirasiku, makasih ya Pah buat pelajaran kesabaran yang sangat luar biasa, 

Papa yang selalu berkorban segala sesuatunya kepada keluarga terlebih 

kepada penulis, dan mendukung harapan serta keinginan anak-anaknya. 

Semoga papa disana bisa bahagia melihat kesuksesan yang ananda capai. 

Mamaku tersayang Hj. Gusnaini, sosok wanita hebat yang senantiasa berdoa 

bagi kesuksesan disetiap langkah anak-anaknya, yang selalu tiada henti 

mencurahkan kasih dan sayangnya kepada keluarga. Makasih ya Ma  buat 

pelajaran 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. 

3. Kakakku tersayang Bobby Christiawan dan Vicky Fernando serta Adikku 

tersayang Apriliani. Kehadiran kalian menyempurnakan hidupku. Semoga 

kedepannya kita bisa berhasil dan tetap menjadi kebanggaan orang tua. 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung.  

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

Administrasi Negara yang telah memberikan dukungan, nasihat dan tembusan 

izin kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Prof. Dr. Yulianto. M.S. selaku dosen Pembimbing Akademik yang 

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

masukan kepada penulis dalam menyelesaikan proses akademik . 



7. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos. M.Si selaku dosen Pembimbing utama yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, nasihat, bimbingan, pengarahan, 

saran serta masukan dengan sabar kepada penulis agar dapat terselesaikan 

dengan baik dalam penyusunan skripsi ini.  

8. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP. M.Si selaku dosen Pembimbing kedua yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, bimbingan, semangat, pengarahan, 

saran serta masukan dengan sabar kepada penulis agar dapat terselesaikan 

dengan baik dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak Prof. Dr. Yulianto. M.S. selaku dosen Pembahas yang telah 

memberikan  kritik, saran, ilmu dan masukan yang baik serta memberikan 

pengarahan dan perhatiannya kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi. 

10. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA, Bu Meli, Bu 

Dian, Bu Devi, Pak Bambang, Pak Simon, Pak Syamsul, Pak Nana, Pak Fery, 

Pak Eko dan Bu Indri.. 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. 

11. Bu Nur sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu 

memberikan pelayanan bagi penulis dan administrasi di jurusan.  

12. 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. 



13. Untuk sahabat-sahabat ku Raegina Friska Fracilia, Fany Juwita, Yurisman 

Sari, Devita Amanda, Mona Rizki Amalia, Septri Cahya Arifa, Seva Gustaria 

yang selalu menemani dan membantu penulis selama menjalani dunia 

perkuliahan sampai mengerjakan Skripsi ini serta kebersamaan kita yang 

telah kita lewati bersama. 

14. Untuk teman-teman Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara Susi Tri 

Hardini, Ruri Retno Ningsih, Yuditya Wardhana, Beni Martha, Intan Fania, 

Dian Puspasari, Nursiah, Ria, Rugun, Dewi, Iramanda, Yosi, Rostaria 

Magdalena, Tiara, Ucok, Topan, Uni Fitri, Hanny, Tami, Nurul, Maritha, Ani, 

Cita, Riyanti, Rizal Beg, Uyung, Datas, Triyadi, Dita, Nona, Karina, Astria, 

Indah, Upik, Novia, Renita dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu, terimakasih atas segala bentuk kebahagiaan yang telah kalian berikan 

selama ini. 

15. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penelitian 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, 2 Maret 2015  
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