
 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan 

penulis kekuatan dan membuka wawasan berfikir dalam penulisan Skripsi ini 

hingga dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Respon Masyarakat Kelurahan 

Ujung Menteng Terhadap Perda DKI Jakarta No. 75. Tahun 2005 Tentang 

Kawasan Dilarang Merokok”. Adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, 

tentunya tidak terlepas dari peran, bantuan, bimbingan, saran dan kritikan dari 

berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada : 

 

1. Ayahanda Esrom Gultom Eliakim, SH dan ibunda Ratiza Lumban Tobing, 

M.MPd yang tercinta yang selalu mendoakan aku, memberiku semangat, 

motivasi, berusaha dengan segenap daya dan upaya serta keasabaran untuk 

terciptanya keberhasilan masa depanku semoga Tuhan Yesus Kristus 

senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam 

lindunganNya. 

2. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan FISIP Unila. 

3. Bapak Drs. Benjamin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Unila 

4. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi FISIP Unila, 



5. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku Dosen Pembimbing,  atas ilmu dan 

motivasinya, bantuan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. I Gede Sidemen, M.Si. selaku dosen pembahas, terimakasih atas 

ilmu, masukan, saran serta kritiknya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unila atas ilmu yang telah diberikan. 

8. Seluruh staff dan karyawan FISIP Unila atas bantuan dan kerjasamanya. 

9. Bapak, Ibu pegawai Kelurahan Ujung Menteng atas bantuan dan 

kerjasamanya . 

10. Adik-adikku Eli Hakim Gultom dan Cindy Aprilia Gultom atas kasih sayang, 

semangat dan motivasinya hingga terselesaikannya karya ini. 

11. Perawatku Tersayang”, Febriani Dwilista Manik. Kau semangatku dalam 

membuat skripsi ini semoga kita bisa bersama mengarungi hidup ini dalam 

suka dan duka. 

12. Bapatuaku Chaerullah Gultom sekeluarga khususnya kak Iin yang telah 

membantuku dan perhatian padaku selama di Lampung, maafkan aku yang 

jarang kesana bertemu Keponakan2ku, Gilang dan Alya serta si aa‟ Arul. 

13. Amangboru Doni sekeluarga, terimaksih banyak kalian telah mau 

membantuku, boleh nginep di rumah klo lagi malez di kosan dan segala 

macam bantuan lainnya yang tidak bisa kubalas, semoga Tuhan Yesus 

memberkati kalian semua. 

14. Pak giat n ibu giat, terimakasih atas perhatiannya, kalian adalah ibu dan 

bapakku di kost Dorothy.  



15. Temen-temen dikost Doroty, Bayu, Ucup, Heri, Didi, Piul, Nirwan, Dimas, 

Rudi, Chandra, Diaz, Gezron, Abi, Cindy, Novi, Ories, dan yang lainnya. Kita 

satu keluarga disana dan kost Dorothy akan menjadi kenangan kita. 

16. Teman-teman yang terlibat dalam seminar 1 dan 2, Doni YP Silalahi dan Fredi 

Yansyah, S.Sos, Acep Hendri Setiawan, S.Sos (moderator seminar 1) dan Mia 

Marissa, S.Sos (moderator dadakan seminar 2). Thanks atas saran, kritik, dan 

bantuannya. 

17. Sahabat terbaik yang pernah kutemui, d’Pleboii yang telah menorehkan kisah 

saat kuliah. Ternyata inilah “komposisi yang tepat” untuk persahabatan kita. 

Kwsar (si „ndut yg cerdas, n brewokan, bisa berfikir ke depan walau sering 

ngerasa ragu...thanks ya Tsar bwt nginep di rumah u kmren2), Diey (orang 

inilah yang membuat nama gank ini menjadi d’Pleboii karena pengalaman dan 

jam terbangnya dalam urusan percintaan, bwt wanita2 hati jika bertemu dia, 

tapi pria ini tetep suka bantu2 w dalam segala hal, mulai dari hal yang lucu 

sampai yang urgent bangetz, inget kejadian di kamar mandi kost w diey?? ), 

Cepoke (sang sesepuh yang punya pandangan lain.....sesepuh yang suka 

bingung mengambil keputusan...hidupnya banyak pilihan a...b...c..dan suka 

minta minyak wangi n madu w. Sekali2 c gpp tp klo keterusan mah repot juga 

yah, tapi dia jadi anutan kita berempat dalam genk ini). kapan Qta kumpul d 

pondok yang udah mulai lapuk, touring Lampung Road, maen ps di kost w, 

„gila-gilaan‟, nginep bareng lagi???. 

Thank’s for everything... Persahabatan lebih dari sekedar tempat bertemu, 

penuh cerita emotional, banyak hal yang telah Qta kerjakan bersama, yang 

semuanya gak bisa di tulis di karya kecilku ini tapi akan selalu menjadi 



„skenario hidup‟ yang akan terus ingin diputar. Kalian sahabat terbaikku. 

Kebersamaan bersama kalian akan menjadi kenangan yang akan kubawa 

sampai ku mati. Semoga ini bukan akhir dari kebersamaan kita selama ini, tapi 

untuk hidup kita di depan... 

18. Untuk Emak-emak HERTZ; Mia Marissa (thanks  ya mi bwt kesabaran n 

bantuannya bwt kompre n skripsi w, kapn buka lagi mi batagornya laper w 

nih..), Jundi (mrs. Tat tit tut.....gmana jundy mart nya, w harap semakin 

berkembang gantiin supermarket terkenal, tetep SEMANGAT yah mbak, w 

yakin lo bsa!!), Aye (thanks ilmu, obrolan, semangat dan nasehatnya....), Mely 

(kapan lagi qt gila-gilaan ke Lambar?? Klo kawin ngundang2 yah!!), Melsi 

(ibu „ketum‟ yang gak mw ambil pusing dalam sebuah masalah....), Yuyun 

(emak yang satu ini mank sangat judes n pedas kata2nya tapi w yakin ini bwt 

motivasiin w lebih baik, w dulu pernah kagumin dy), Rika (cwek yang selalu 

menahan ktawanya, jgn jaim sm qtorg mah...), Erlin (sarjana yang kata orang 

„cantik‟, banyak anak jurusan yang mw mendekati tapi koq gak jd semua...), 

Zizah (nah nyang satu ni kya kembarannya yang tadi...”preman” kaliawi....). 

19. UKM RAKANILA dari angkatan pertama (bang levi dkk), teman2 angkatan 7   

hingga angkatan adik2ku sekarang yang gak bisa w sebutin smwnya, di 

RAKANILA w bisa berkembang dan mendapatkan teman2 terbaik serta ilmu 

tentang radio serta organisasinya, tadinya w gak bisa ngmg di depan orang 

banyak tapi sekarang w malah bisa menjadi penyiar profesional sekarang ini, 

satu pesan dari w untuk kita semua “DON‟T FORGET TO ALWAYS KEEP 

THE FAITH!!”.  



20. Rekan-rekan kerjaku di Radio ANDALAS 102,7 FM, mbak Nana, Mutia, 

Kiki, Irvan, Devi, Kristin, Dafi, Iman, Arga (Willy), thanks atas kerjasamanya 

yang friends, dan juga bwt mas toing sekeluarga terima kasih atas bantuannya, 

semoga ANDALAS bisa berkembang dan dicintai masyarakat Lampung dan 

tetap Profesional yah!!  

21. Teman-teman Sosiologi angkatan 2005, Doni (makasih yah don, w udah boleh 

sering2 nginep di humz u, dan dianggap saudara oleh u, kapan2 klo w balik ke 

Lampung w boleh lagi kan ke nginep??), Andika (Bebek),  Fitiyansyah 

(ketum), Dimas, Guntur, Vico, Wisnu, Nyoman, Yuri, Hendra, Erwansyah 

(Sammy), Dwarte, Winoto, Andi, Dayat, Endha, Martha, Herna, Dewi, Riza, 

Riris, Asri, Eliya, Mardhiah, Phia, Melia, Yaya, Dina, Rhey, Yusna, Ermay, 

Visi, Deka, Dini, duo tri Tri Desi n Tri Linda, Rifah, Putri, Devi, Nila, Umi, 

Komeng, Riki „tajir‟. Udah semua blum ya....ada yang belum di sebut??? Maf 

ya klo kelupaan ada yang gak disebutin...(Qta adalah angkatan 

‘TERSOLID...!!!’) 

22. Keluarga Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila 

23. Teman-teman ku diluaran sana, Frangky, Freddy, Ondo, Ius, Wempy, si 

kembar Eva dan Evi, teman2 Angakatan Sidi ku yang lain serta teman-teman 

gerejaku semua, aku pulang dan akan bergabung lagi bersama kalian melayani 

Tuhan. 

24. Teman-teman mahasiswa Unila lainnya yang pernah berinteraksi dan 

memberikan warna tersendiri dalam pergaulan penulis selama kuliah. 

25. Almamater Tercinta 

 



Semoga segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

amal baik dan mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Harapan penulis, semoga karya 

kecil nan sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amien. 

 

 

  Bandar Lampung,     Februari 2010 

                                                                       Penulis 

 

 

  Julius Presto  


