KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam.
Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir
zaman, dan Nabi yang mengantarkan umat manusia ke jalan yang benar yang di
ridhai Allah SWT.
Alhamdulillah, dengan rahmat dan berkah serta hidayah-Nya, peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini yang telah banyak memberikan pengalaman-pengalaman
serta tambahan ilmu kepada peneliti yang InsyaAllah merupakan bekal hidup bagi
peneliti dikemudian hari. Demikian pula, dengan penuh kerendahan hati serta
kesadaran diri, peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam
melakukan penelitian ini. Peneliti mengharapkan ketulusan hati serta penuh
keridhaan diri agar pembaca berkenan untuk memakluminya.
Keterbatasan yang ada pada diri peneliti, maka skripsi ini tidak dapat
terselesaikan, oleh karena itu ijinkan peneliti untuk menyampaikan rasa hormat
serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu
dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah :
1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
2. Yth. Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si., selaku Ketua Prodi Ilmu
Pemerintahan.

vi

3. Yth. Nia Karniawati, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing yang
memberikan arahan sebelum peneliti melaksanakan penelitian dan yang
telah memberikan pengesahan pada skripsi untuk dapat dipresentasikan.
4. Kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung
5. Kepada Dinas Sosial Kota Bandung
6. Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
7. Kepada Kantor Kecamatan Gedebage, Kantor Kecamatan Panyileukan dan
Kantor Kecamatan Rancasari
8. Kepada Masyrakat di Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileuka dan
Kecamatan Rancasari yang berkenan menjadi objek wawancara
9. Kepada kedua orang tua, nenek dan saudara yang selalu memberikan
kesempatan, pengertian dan dukungan kepada peneliti yang tak ternilai
harganya dan selalu mendoakan untuk menjadi yang terbaik dalam
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Yunita Widia yang telah mendoakan untuk menjadi yang terbaik, penuh
kesabaran, memberi motivasi, dan dukungan yang tidak pernah berhenti.
11. Teman-teman IP dan sahabat-sahabat seperjuangan terutama Dania, Thomi,
dan Tubagus yang telah mau direpotkan karena kita teman yang tak pernah
terpisahkan serta pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per
satu, semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap abadi selamanya.
12. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pelaksanaan skripsi
yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.
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13. Semoga segala amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang
berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi yang telah dibuat ini
mendapat hidayah dari-Nya, sehingga dapat berguna bagi semua pihak.
Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, mohon
maaf apabila dalam penulisan terdapat kesalahan.
Alhamdulillahirobilalamin.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandung, Februari 2017

Peneliti
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