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Assalammualaikum Wr. Wb 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmatnya berupa kekuatan dan ketekunan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN 

MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG disusun untuk melengkapi salah satu 

syarat dalam mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung 

Dalam Penyusunan skripsi ini, banyak sekali bantuan dan dukungann serta motivasi yang 

penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih yang tulus kepada : 

 

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

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

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik 



3. Bapak Yana Ekana PS. M.Si Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah banyak 

membantu, membimbing, mengarahkan dan memberi sarana dan masukannya kepada 

penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini 

4. Bapak Budi Kurniawan S.IP, M.Pub.Pol selaku Dosen Pembimbing pembantu yang 

telah banyak memberikan saran, masukan, semangat, dan juga motivasi dalam 

penyelesaian skripsi 

5. Bapak Maulana selaku pembahas dosen yang telah banyak memberikan kritik dan 

saran terhadap penulis 

6. Bapak Ismono Hadi Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis 

menjalani pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan  

7. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima 

kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu 

Pemerintahan 

8. Staff akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi 

selama penulis menjadi mahasiswa 

9. Orang tua tercinta, Papa Alhan Batubara SH.MH dan mama Tiwi ida Rahayu, yang 

selalu memberikan kasih sayang berlimpah dan tiada berhenti untuk terus dicurahkan 

untukku hingga kapanpun. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan 

yang telah papa mama lakukan selama ini dalam merawat dan menjagaku. Kasihmu 

tidak akan bisa kubalas sebesar apapun, walau begitu ifit tetap berusaha untuk suatu 

saat nanti dapat membahagiakan papa dan mama, dan menjadi anak yang 

membanggakan. Amin 

10. Kakakku tersayang, Ika Arini, yang selalu mendukung, dan tak lupa cerewetnya untuk 

terus mengerjakan skripsi. memberikan banyak pengarahan, dan motivasi hidup, dan 



menyempatkan waktunya untuk memikirkanku, i feel so greatfull because i have you 

my lovely sister!! Finally im graduation!! 

11. Untuk kakakku Ira Handarini dan keluarga kecilnya, dengan abang ipar Rizki Fajar 

Ernanda. terima kasih semangat, motivasi dan kepeduliannya kakakku sayangg  

12. Keempat sahabat baikku, yaitu Rya Clara Almanda, Leny Novelina, Syalian Sepky, 

dan Nur Halimah, yang selalu ada kapanpun dan dimanapun buat aku., semoga 

persahabatan kita tetap terjaga dimanapun kita kerja dan berkeluarga nantinya 

13. Teman – teman Seangkatan Ilmu Pemerintahan 2011, untuk Eki, Aris, Dian, Feby, 

Genta, Aisyah, Evi, Zakiyah, Meyliza dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, untuk kalian, terima kasih atas bantuan, sharing dan semangatnya 

14. Gadis – gadis KKN ku di desa Banjar Masin, untuk Feni, Imelda, Hety, Gorendva, 

Cendana, Putri, dan abang Grace 

15. Untuk Alumni Antrax Smansa, Panji, Ade, Fina, dan lainnya, terutama Riza Armelia, 

terima kasih atas kepeduliannya, untuk Riza, berkat lo kadang stress gw ilang 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan kita semua 

Amin, 

 

Bandar Lampung,   November 2015 

Penulis 

 

Ifit Chytrine Batubara 


