
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta nikmat akal yang 

selalu tercurah bagi setiap hamba-Nya. Shalawat dan salam, penulis haturkan 

kepada Nabi Muhmmad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan yang baik bagi 

setiap umatnya dalam menjalani setiap langkah hidup ini.  

 

 

Penyusunan skripsi ini adalah kajian singkat tentang Responsibilitas Ombudsman 

dalam Penanganan Maladministrasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Kota Bandar Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak 

terlepas dari segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan penulis, sehingga masih 

sangat membutuhkan kritik dan masukan dari berbagai pihak. Penyusunan skripsi 

ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin 

menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung. 



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

Administrasi Negara yang selama ini telah memberikan bantuan dan arahan 

kepada Penulis. 

3. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang 

telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan secara 

menyeluruh, saran serta semangat yang memotivasi penulis dalam proses 

penyusunan skripsi ini hingga akhir. 

4. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA. selaku Dosen Pembimbing Pembantu 

yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan 

secara menyeluruh, saran serta semangat yang memotivasi penulis dalam 

proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.  

5. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku pembahas dan penguji yang 

telah banyak memberikan kritik, masukan dan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan dan menyempurnakan penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Dewi Brima Atika, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, 

yang telah mendukung kelancaran dalam beberapa hal administratif 

penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mewariskan 

ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta membimbing penulis 

selama studi. 

8. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Staf Administrasi Fisip Unila, 

terima kasih telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada 

penulis sehingga semua keperluan administrasi terpenuhi. 



9. Bapak Ahmad Saleh David Faranto, S.H., M.H, Bapak Dodik Hermanto, Ibu 

Atika Mutiara Oktakevina, S.I.P yang telah membantu dan memberikan 

banyak informasi untuk penelitian ini. 

10. Bapak A. Yusman MR dan Bapak Wito yang telah memberikan informasi 

untuk penelitian ini. 

11. Kedua orang tuaku tercinta, kuucapkan terima kasih atas setiap tetes keringat 

yang tertumpahkan demi masa depan putrimu, atas segala doa dan kasih 

sayangmu, atas segala pengorbananmu, dukunganmu dan kesabaranmu. 

Semoga kalian selalu bahagia dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. 

12. Umi dan Abi, Tante dan Om, terima kasih atas perhatian dan dukunganmu 

serta kasih sayangmu selama ini, semoga kalian selalu dalam kebahagiaan. 

13. Teruntuk sahabatku: Shari yang selalu ada untuk menemani aku dan yang 

paling sering aku repotin. Selli yang tidak pernah bisa kalau lihat apapun itu 

yang berhubungan sama strawberry juga yang selalu hilang timbul dan 

kadang-kadang suka menyebalkan. Nia yang paling dewasa umurnya diantara 

kami, tapi sifatnya sebelas dua belas sama aku. Jeni yang paling tidak mau 

tahu kalau sudah bilang satu kali, cepat banget ke Medannya. Terimakasih 

sudah mau jadi sahabatku, mau menerima kekuranganku serta mendengarkan 

semua keluh kesahku tanpa henti. 

14. Teman-teman yang selalu menemani, Mba Astria dan Fadri terimakasih untuk 

sharing dan bantuannya, buat Fadri lanjutkan S2 ke Jepang saja. Sella 

terimakasih untuk bantuan dari jauhnya, kangen omelanmu. Rahma yang 

sekarang sering aku repotin, terimakasih banyak untuk semua bantuannya 

juga buat perhatiannya. Mba Cay, terimakasih bantuannya maaf ngerepotin 



mba. Ce’ Nurul, Rana, Datas makasih banget buat bantuannya, semangat 

nyusunnya. Jodi, Ade, Aris, Anjas, Yogis, Pandu, Hadi, Izal, Wayan kangen 

main bareng kalian. Mona, M. Ali, Ali Imron, Putri, Ardi, Uyung, Anisa, 

Gery, Maya, Loy, semangat nyusun skripsinya. Lica, Woro, Fi’i dan teman-

teman Aduselon lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, kalian 

adalah sahabat dan saudara terbaikku. Terima kasih atas kasih sayang, doa 

dan dukungan kalian. 

15. Sakinah calon Ibu Akuntan, lihatin angka terus, tidak pusingkah? Sadah calon 

jaksa semoga menjadi jaksa yang bijaksana. Melia calon Ibu Perawat,, jangan 

galak-galak sama pasien, merawat 3 ekor ikan saja mati semua. Ise semoga 

nanti menjadi Guru BK yang baik ya. Yani mau sampai kapan jadi 

vegetarian? Lina kangen ngebolang bareng, terimakasih banget kalian sudah 

mau jadi teman aku, mendukungku, terimakasih buat ocehannya, sayang 

kalian..   

16. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, semoga karya 

sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin  

Bandarlampung,     Maret 2015 

Penulis, 

 

Sriani Febrianti 

 


