
SANWACANA 

 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta nikmat akal yang 

selalu tercurah bagi setiap hambaNya. Shalawat dan salam, Penulis haturkan 

kepada Nabi Muhmmad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan yang baik bagi 

setiap umatnya dalam menjalani setiap langkah hidup ini. 

Penyusunan skripsi ini adalah kajian singkat tentang “Kinerja Perum Bulog Divre 

Lampung dalam Penyelenggaraan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Tahun 2013”. Penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini tidak terlepas dari segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan Penulis, 

sehingga masih sangat membutuhkan kritik dan masukan dari berbaga pihak. 

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan 

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, 

Penulis ingin menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. H. 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 yang selama ini telah memberikan bantuan dan arahan 

kepada Penulis. 

3. Bapak Dr. Noverman Duadji, Drs., M.Si. selaku pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan secara 



menyeluruh, saran serta semangat yang memotivasi Penulis dalam proses 

penyusunan skripsi ini hingga akhir. 

4. Bapak Nana Mulyana S.IP., M.Si. selaku pembahas dan penguji yang telah 

banyak memberikan kritik, masukan dan arahan kepada Penulis dalam 

menyelesaikan dan menyempurnakan penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mewariskan 

ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta membimbing Penulis 

selama studi.  

6. Bapak Arifin Slawat, Ibu Nurul Inayah. SE dan Ibu Susana. S.Pert yang telah 

membantu memberikan banyak informasi dan arahan kepada Penulis. 

7. Bapak Azwir dan Bapak Subandi yang telah memberikan informasi untuk 

penelitian ini. 

8. Bapak Abdul Aziz dan Bapak Palgunadi. STP yang telah memberikan banyak 

arahan dan informasi untuk penelitian ini. 

9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Basar Mujiono dan Ibu Susilowati, 

kuucapkan terima kasih atas setiap tetes keringat yang tertumpah demi masa 

depan putra-putrinya, atas segala kasih sayang, doa yang senantiasa tercurah 

tanpa henti, pengorbanan, dukungan, semangat, kerja keras, dan kesabaran 

dalam membimbing setiap langkahku demi keberhasilan serta 

mengarahkanku untuk mencapai tujuan hidup kebahagiaan dunia maupun 

akhirat. Semoga kalian selalu bahagia dan selalu dalam perlindungan Allah 

SWT. 

 



10. Kakak-kakak dan adikku terkasih, Eka Syahesti, Dwi Sabara, dan Nurul 

Qomariyah yang selalu memberikan kasih sayang, keceriaan, dukungan, 

perhatian dan doa kepada Penulis. Semoga Allah selalu memberikan 

kemudahan dan kekuatan kepada kalian dalam segala urusan. 

11. Teruntuk sahabat-sahabat terbaik ku: Sari, Dita, Sahara, Rizka yang selalu 

jadi temen curhat, dan temen gupek ngerjain tugas. Semoga kelak kita 

berhasil bersama, terima kasih atas segala perhatian dan semangat yang 

selama ini selalu ada. Untuk Cahya, yang selalu bersedia menjadi teman 

berbagi baik suka maupun duka dan selalu jadi tempat sharing all about k-

pop,.. kapan kita ke korea nya nih, hehe. Untuk Enggi, abang seperdosenan 

yg paling care, makasih ya buat dorongan dan motivasinya selama ini. Untuk 

Pandu, cepet dewasa ya kak, jgn kanak-kanak mulu, hehe. Yulia, 

bisniswoman yang selalu jadi tempat bertanya mata kuliah yang gga ngerti. 

udh jarang keliatan nih, agaknya lady fame shopnya sukses berat ya kak. 

lanjutkan yah!! 

12. Teman-teman yang selalu menemani, mendukung dan mewarnai hari-hariku: 

Geng Mutar: Fadri dan Jodi, makasih ya udh nemenin riset dan selalu 

memotivasi, untuk Ade dan Aris, pokoknya SEMANGAT!!!. Untuk Cita, 

terima kasih ya temanku atas support selama ini, untuk pinjeman bukunya 

juga thanks bgt . Icha dan Thio, romeo dan julietnya negara nih, moga 

langgeng terus yaaa. Geng Batak: Jenni, Shari, Dora, yg selalu jadi temen 

berjuang nunggu dosen. Untuk Desmon, bener-bener calon pemimpin masa 

depan nih, semangat yaa. Juga untuk Bunga mayang, Kak Idho, Rana, Ce’ 

Nurul, Cory, Ani, Mamo, Maya, Gusti, Lusi, Echi, dan teman-teman 



Aduselon lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, kalian adalah 

sahabat juga saudara terbaik yang pernah ada. Terima kasih atas kasih sayang, 

doa dan dukungan kalian selama ini. 

13. Serta semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  

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. Amin. 

 

Bandar Lampung,   Mei 2014 

Penulis 
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