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ْسِب ِِ َِّرب ِهللا  ِح ِسبرِب ِهللا   ِِمح

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 

Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Implementasiب Programب Generasiب Berencanaب diب Kotaب Bandar Lampung (Studi 

Pada Badan Kordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kotaب Bandarب Lampung”. Skripsi ini disusun dengan maksud sebagai salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

berperan dalam penulisan skripsi ini. Dan terlebih penulis ingin menyampaikan 

secara khusus kepada ayahanda dan mamah tersayang, terkasih dan tercinta atas 

segala doa, teguran, kasih sayang dan segala bentuk dukungan moril pula materiil 

yang tentunya tidak dapat terbalaskan dengan suatu apapun. Peneliti menyadari 

bahwasanya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta 

berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu: 



1. Allah SWT yang telah menciptakan seluruh semesta jagadraya dunia, siang 

dan malam yang telah menemani hidupku sampai dengan saat ini. Syukur 

selalu kupanjatkan untuk seluruh oksigen yang kuhirup yang telah 

menghidupiku hingga kini. 

2. Keluargaku tercinta yang tidak pernah bosan memberikan do’a dan dukungan 

hingga terselesaikannya pendidikan di Universitas. Ayahandaku Haroni dan 

Mamaku Ridho Waty M, kedua orangtua terhebat yang pernah kumiliki yang 

senantiasa berdoa bagi kesuksesan di setiap langkah anak-anaknya. Saya 

ucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kesabaran atas 

penantian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan 

limpahan rahmat bagi kedua orang tua yang sangat kusayangi, Amin. 

3. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan FISIP. 

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

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga sebagai 

Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang 

membangun serta mendukung kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi 

ini. 

5. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Sekretaris 

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik 



6. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A selaku pembimbing utama penulis dalam 

menyelesaikan skripsi, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan 

fikiran dalam proses penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Devi Yulianti, S.AN, M.A selaku pembimbing kedua penulis dalam 

menyelesaikan skripsi, terima kasih untuk bimbingan, saran, arahan serta 

segala bantuan dalam penyempurnaan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji yang turut serta 

mendukung kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak Eko Budi Sulistio S.Sos, M.AP yang turut berandil penting dan telah 

membantu peneliti mengarahkan penelitian skripsi ini 

10. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah berbagi ilmu dan 

pengalaman beserta segenap karyawan FISIP yang telah memberi kelancaran 

dan kenyamanan, selama menjalani masa studi di FISIP Universitas 

Lampung. 

11. Segenap responden dalam penelitian ini yaitu Badan Kordinasi Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kota Bandar Lampung dan semua 

pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas 

ketersediaan memberikan informasi, serta kerja samanya sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. 



12. Kedua kakakku beserta suami dan istrinya, terimakasih atas dukungan kalian 

dan menjadi tempat bagi penulis berbagi keluh serta berdiskusi dalam upaya 

kelancaran penyelesaian skripsi, terima kasih segalanya. 

13. Untuk senior-senior sedarah sekeluarga Bang Romand, Bang Hamdi, Bang 

Nanda, Bang Nando,yai Awing dan  Ahden atas segala dukungan semangat  

juga tindasan-tindasan membangun. 

14. Keluarga D’jambanz, Rewind, Alvo, Edwin, Farhan, Indu, Topang, Nur Dian, 

Puja, Robie dan syopian terima kasih untuk segala bentuk dorongan dan 

intimidasi yang sangat membakar semangat. 

15. Untuk teman-teman PKT (Pedjoeang Kampoes Terakhir), Ali Syamsu, Ali 

Imron, Rachmani, Anjas, Hepsa, Datas, Ghali, Widy, Gery, Gideon, Efridho, 

Risky, Yulius tetap semangat, terus berusaha! Revolusi tidak terjadi di tempat 

tidoer. 

16. Keluarga Besar ADUSELON (Angkatan ke Dua Belas Sekelompok 

Mahasiswa Publik Administration) : Aden, Rizal, Satria, Pandu, Triyadi, 

Uyung, Annisa, Bunga, Yogis, Rahman, Desmon, Maya, Kiting, Indah, Erisa, 

Tio, Hadi, Izal, Cory, Ade, Gusti, Hanny, Karina, Lica, Rofi, Nona dll. 

Terima kasih saya bisa mengenal kalian, and see you on top, Amin. 

17. Senior HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) dan 

Alumni IKAGARA (Ikatan Alumni Mahasiswa Administrasi Negara), Khusus 

buat Abang dan Mbak 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 



2000, dan 1999. Terima kasih telah memperkenalkan kehidupan 

berorganisasi. 

18. Adik-adik HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara), 

Khusus buat ANTIMAPIA (Angkatan Tiga Belas Mahasiswa Public 

Administration), AMPERA (Angkatan Empat Belas Mahasiswa Ilmu 

Administrasi Negara), ALAS MENARA (Angkatan Lima Belas Mahasiswa 

Imu Administrasi Negara). Terima kasih telah berkesan mewarnai dan 

melanjutkan roda kepengurusan HIMAGARA. 

19. Beserta seluruh pihak yang terkait dan telah memberikan kontribusi dalam 

penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa dituliskan satu per satu. Semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. 
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