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Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

 

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam 

Indonesia maupun di perguruan tinggi lainnya. 

 

2. Karya tulis ini adalah merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya 

sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing. 

 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, 

kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam 

naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam 

daftar pustaka. 

 

4. Program “Software” komputer yang digunakan dalam penelitian ini 

sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya, bukan tanggungjawab 

Universitas Islam Indonesia. 

 

5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di 

kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan 

pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai 

dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi. 

  

 

                 Yogyakarta, 27 Maret 2017 

       Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

 

 

  Raden Supramana Aji 

                                                          NIM: 07914026 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillah atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, 

sebab tiada makna yang terindah daripada rahmat yang telah diberikan oleh-Nya. 

Sehingga atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Evaluasi Program Rekonstruksi Gedung Sekolah Dengan Swakelola Pasca Gempa 

Bumi Yogyakarta ( Studi Kasus: Rekonstruksi Gedung Sekolah Dasar Kabupaten 

Sleman)”. 

 Tesis ini merupakan syarat terakhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Dua (S2), pada Program Manajemen 

Rekayasa Kegempaan Magister Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. 

 Sebagaimana kita hidup bermasyarakat yang tak lepas dari bantuan orang 

lain, begitu pula dalam penyusunan tesis ini yang tak luput dari bantuan berbagai 

pihak. Maka tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada : 

1. Prof. Ir Sarwidi, MSCE, Ph.D, IP-U., selaku Ketua Program Studi Magister 

Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, dan Dosen Pembimbing I yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tesis ini.. 

2. Dr. Ir. Edy Purwanto, CES.,DEA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan waktu dan bimbingan serta dorongan moral sehingga dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

3. Dr. Ir Tuti Sumarniningsih, ST. M.T, selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan pengarahan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. 

4. Istriku “Wulan” dan permata hatiku “Nala” yang telah merelakan waktu 

untuk memperlancar tersusunnya tesis ini. 

5. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak dan adikku yang telah memberikan 

dukungan dan motivasinya. 



6. Teman-teman Manajemen Rekayasa Kegempaan Angkatan 2007 sampai 

angkatan 2017 Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan 

dan motivasinya. 

7. Staf pengajar Program Manajemen Rekayasa Kegempaan serta seluruh staf 

administrasi  yang memperlancar tersusunnya tesis ini. 

8. Keluarga SMKN 2 Depok Sleman khususnya Jurusan Teknik Gambar 

Bangunan atas segala bantuan dan pengertiannya.  

9. Sekolah Dasar kabupaten Sleman yang memperoleh program bantuan 

pemerintah P2DTDB dan P2DBAK, yang sudi meluangkan waktu  menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

 Tentunya sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan, sehingga dalam 

penyusunan tesis ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu 

kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, serta tak lupa bagi para 

pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan tesis ini. 

 Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

keteknik sipilan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 Yogyakarta, 27 Maret 2017 

 Penyusun  

                                                                              
     Raden Supramana Aji 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

 

Kupersembahkan Untuk: 

1. Bapak Ibuku yang telah mengukir jiwa ragaku atas doa dan 

segalanya. 

2. Istriku tercinta dan Putriku tersayang yang telah meluangkan 

waktunya dan selalu memberikan motivasi.  

3. Kakak dan adiku tersayang atas dukungannya. 

4. Magister Teknik Sipil Manajemen Rekayasa Kegempaan Universitas 

Islam Indonesia. 

5. Masyarakat Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dan sekitarnya.  

6. SMKN 2 Depok Sleman atas waktu yang diberikan. 

7. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


