
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya skripsi yang berjudul “faktor-faktor penyebab kegagalan 

implementasi kebijakan pengelolaan pedgang kaki lima di Pasar SMEP kota 

Bandar Lampung” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari banyak kesulitan yang dihadapi dari awal pengerjaan hingga 

penyelesaian skripsi ini, karena bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari 

berbagai pihak terutama dosen pembimbing yang sudah memberi banyak 

masukan, kritik dan saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

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

Ilmu Politik. 

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

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Pembimbing Utama, 

 karena bimbingan beliau semakin banyak ilmu yang didapat dalam membuat 

suatu karya ilmiah dan terimakasih telah membimbing dengan sabar hingga 



memudahkan proses bimbingan skripsi sampai selesai dan hasil yang 

maksimal. 

4. Bapak Maulana Mukhlis, S. Sos, M. IP   selaku Pembimbing Akademik dan 

Pembimbing  Kedua  yang telah banyak memberikan dukungan ilmu, 

terimakasih karena beliau telah mendidik dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi, banyak  motivasi, arahan dan semangat yang menjadi 

penyemangat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

5. Bapak R. Sigit Krisbintoro, MIP selaku pembahas dan penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Terima kasih telah membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi. 

6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, terimakasih atas ilmu yang 

telah kalian berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu 

Pemerintahan. 

7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran 

administrasi dan skripsi, yang telah banyak sekali membantu dan 

mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir 

perkuliahan. 

8. Kepada kedua orang tua ku, yaitu Bapak  Teddy Kurnia terima kasih papah 

telah menjadi ayah terbaik untuk anakmu, terimakasih telah menyayani, 

mengajarkan, mendidik, bembimbing aku menjadi anak yang bekerja keras, 

mandiri dan kuat dalam menghadapi apapun. Untuk mamah, terima kasih telah 

menjadi ibu terbaik dan terhebat untuk anak mu yang selalu mendoakan, 

merestui setiap langkah ku dan semangat yang tidak akan pernah pudar. Doa 



terbaik ku kepada Allah SWT adalah ingin menjadi orang sukses supaya  

membuat mamah dan papah bahagia dan bangga . 

9.  Untuk kakek, nenek, om, tante dan sepupu-sepupu ku semua. Terima kasih 

atas doa yang selalu kalian ucapkan. Semoga aku bisa menjadi orang sukses, 

bisa hidup mandiri tidak selalu mengandalkan orang lain dalam mencapai 

sesuatu. Untuk kakek dan nenek semoga bisa tersenyum di surga, aku bisa 

menyelesaikan skripsi ini berkat kalian semua. Semoga kesuksesan ku kelak 

bisa membanggakan keluarga besar. 

10. Terima masih semua sahabat terbaik ku dari SD sampai sekarang, kalian tiada 

henti memberikan semangat. Untuk teman seperjuangan arnadi, esha, ramadan 

dan yul semangat kalian pasti bisa. Tidak lupa untuk Adik-adik Ilmu 

Pemerintahan perjuangan kalian masih panjang jangan pernah malas untuk  

mengerjakan skripsi. 

11. Terima kasih kepada para informan dari  Kantor Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung terutama Bapak Wekha Tri Rahmad sebagai sekertaris, 

Bapak Joni Hariansyah sebagai Kepala UPT Pengelolaan Dinas Pasar SMEP 

dan para pedagang kaki lima sebagai responden di penelitian penulis 

12. Terima kasih atas semangat dan doa dari calon imam ku, terima kasih selalu 

sabar dalam memberi semangat. Semoga impian kita tahun depan terwujud 

amin. 

13. Terima kasih buat adik-adik ku Ilmu Pemerintahan sudah menjadi bagian dari 

keseharian ku dalam berjuang menyelesaikan skripsi dan makasih semangat 

kalian yang sangat luar biasa semoga bisa wisuda bareng ya. 



14. Buat bunda ida guru SMP ku, makasih bunda selalu memberikan motifasi dan 

doa nya semoga bunda selalu diberi kesehatan sama AllAH SWT. Sekarang 

aku bisa buktikan kepada mereka, aku bisa menyelesaikan skripsi ku dengan 

baik. 

 

 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat. 

  Bandar Lampung, 21 April 2015 

              Penulis 

 

 

 

Novita Kurniaty 


