
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya 

yang telah dilimpahkan kepada peneliti, atas kehendak serta kuasa-Nya, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di 

Kabupaten Lampung Timur” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 

peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai 

pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan 

dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Drs.Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

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

Administrasi Negara. 

3. Bapak Simon Sumanjoyo, S.AN, M.P.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik 

(PA) sekaligus dosen penguji  yang senantiasa memberikan pengarahan 

dan masukan serta motivasi. 

5. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A selaku dosen pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, fikiran, bimbingan, pengarahan saran serta 

masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang 

senantiasa memberi masukan, membimbing serta memotivasi penulis. 



7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih 

atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan 

pengalaman yang telah penulis peroleh selama di kampus dapat menjadi 

bekal yang berharga untuk kehidupan penulis ke depannya.  

8. Kedua orangtuaku tercinta ayahnda FX. Sugiantoro yang selalu meberikan 

motivasi, bimbingan dengan kesabaran, mengajari tentang hidup dan rasa 

bersyukur,  ibunda tercinta Asteria Suratmi yang dengan kasih sayang dan 

kesabarannya telah membimbing, mendidik, memotivasi untuk menjadi 

seseorang yang lebih baik, tak ada sesuatu yang dapat diberikan selain 

ucapan terimakasih atas segala doa dukungan dan kasih sayang yang 

kalian berikan, yang dengan sabar menantikan keberhasilan untuk dapat 

meraih gelar sarjana. 

9. Kakak dan adik tersayang  Maria Novitasari dan Margareta Ayu Lestari, 

terimakasih  atas kasih sayang, kalianlah yang menjadi penyemangat dan 

motivasi serta penghibur di saat mengalami kejenuhan dan kegagalan.  

10. Seseorang yang spesial Valentinus Ardy Hendri S.Kom yang selalu 

memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi, dan membantu 

selama proses penelitian. 

11. Seluruh informan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 

operator, pendamping koordinator kabupaten, UPPKH Kabupaten 

Lampung Timur, terimakasih atas bantuan, informasi, masukkan, dan 

kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

12. Untuk kelima cewek kesayanganku dari awal perkulihan dan sampai 

kapanpun yang tetap menjadi sahabatku, Novita Sari yang selalu perhatian 

dalam hal apapun, Ria Rustiana Widia seseorang yang pertama aku kenal 

di bangku perkuliahan, Anisa yang gak bisa diungkapkan dengan kata-

kata, pokoknya dialah yang memecahkan keheningan saat lagi ngumpul 

bareng, Ridha Ayu Amalia seseorang yang super slow, keliatanya cuek 

tapi dia peduli dan ngerti sifat kita satu persatu, oke yang terkhir ada 

Ernawati hem kalau dia orangnya biasa aja shi tapi entah kenapa walaupun 

dia gak bisa on time kita tetep setia nungguin dia kalau mau kemana-

kemana, kalau dikampus kita lebih dikenal dengan “SIX WAHE”  yang 



filosofinya enam wanita hebat, semoga kita tetap menjadi wanita hebat 

dan sukses dalam berbagai hal, gak ketinggalan juga ada Ageng Aditama, 

Guruh Permadhie dua laki-laki yang bisa dihandalkan, terimakasih kalian 

sungguh luar biasa.  

13. Untuk teman-teman “ Ampera” Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012, 

tempat berbagi keluh kesah, tetap semangat ya, serta  seluruh teman 

perjuangan Ampera yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Yeen, 

Kirana, Rani, Dara, Frisca, Merita, Suci, Imah, Icha, PW, Ana, Anggi, 

Yuli, mbak Mona,Ifantri, Setephani,  Icay,Oliv, Nadiril, Eko, 

Johansyah,Yuyun, Dewi, Alfajar, Purnama, Rifki, Serli, Andre, Alfajar, 

Rezki, Alan, Lena, Firda, Fitri dan seluruh teman-teman angktan 2012 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas segala 

dukungannya dan segala kebahagiaan yang kalian berikan selama ini.  

14. Sahabat tercinta dikostan  Pipit, Desi, Nanda, Ayu, Endah, Atika, Agnes, 

terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan. 

15. Teman-teman KKN Desa Sukamaju Kecamatan Ulubelu Tanggamus yang 

telah menjadi keluarga baru, yang senantiasa memberikan motivasi dan 

semangat, Kak febry, Kak Redman, Frida, Yara, Adelia, Aini, Ira.  

 

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

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua . 
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