
 

SANWACANA 

 

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dan juruselamatku Yesus Kristus 

karena berkat kasih karuniaNya skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

Skripsi yang berjudul: “Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Penggunaan Alat 

Kontrasepsi Pasca Persalinan Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan)” adalah merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. 

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada: 

1. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A, selaku Pembimbing Utama atas kesetiaan dan kesabarannya 

membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis haturkan banyak 

terimakasih yang telah memberikan banyak nasehat dan kebaikannya serta mohon maaf 

yang tulus untuk setiap salah dan khilaf penulis lakukan selama ini. 

2. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji sekaligus Dosen Pembimbing 

Akademik penulis atas kesediaan meluangkan waktu dan pemikirannya untuk 

memberikan kritik dan saran produktif terhadap perbaikan skripsi ini. Penulis haturkan 

banyak terimakasih atas nasehat dan bimbingannya dan mohon maaf atas setiap salah dan 

khilaf yang penulis lakukan. 

3. Bapak dan Mamaku tercinta yang membesarkanku dengan penuh kasih, mendidik, 

membimbing, selalu mendoakanku, harta yang paling berharga di dalam hidupku, 



anugerah terbesar yang Tuhan berikan untukku, aku gak bisa balas dengan apapun juga 

untuk semua yang telah kalian berikan, Love you so much! 

4. Kakak dan abang-abangku terima kasih untuk kebaikan, perhatian, dan semangat yang 

kalian tunjukkan untuk adik kalian ini. Dan juga buat ponakan-ponakan aku, terima kasih 

ya sayang ya sudah merepotkan tantemu ini, kehadiran kalian membuat suasana rumah 

lebih rame. Miss you so much! 

5. Semua keluarga yang telah mendukung dan menantikan keberhasilanku, inang tua, 

inanggi, tante, tulang, semua abang-abangku, adek-adekku, tante-tanteku, tulang-

tulangku. Terima kasih, aku tetap memerlukan doa kalian semua.    

6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.S., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung. 

7. Bapak Dr. Dedy Hermawan S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

8. Ibu Nur’Aini selaku pegawai jurusan yang sabar membantu dalam berbagai keperluan 

yang penulis butuhkan 

9. Bapak dan Ibu dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khusunya dosen 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yaitu : Pak Husnan Aksa, Pak Dedi, Pak Prof. 

Yulianto, Pak Eko, Pak Noverman, Pak Bambang, Pak Nana, Pak Syamsul, Pak Simon, 

Pak Fery, Bu Dian, Bu Devi, Bu Intan, Bu Novita, Bu Indri, Bu Dewi, Bu Ani, Bu Selvi, 

dan seluruh dosen yang telah mengajar serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 

Penulis selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 

10. Seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

11. Seluruh informan dalam penelitian ini, yang begitu appresiasi terhadap penelitian ini 

yang membantu penulis ketika sedang melakukan penelitian. 



12. Sahabat-sahabatku sekaligus sister-sisterku yang telah jadi kakak ku  selama aku di 

Lampung ini, Kakak Talenta, makasih atas ocehan dan kasih sayang mu kakak, maafin 

adek mu ini yang kadang jugul dan bawel ini ya kakak, Miss you. Dan Kakak Imelda, 

makasih kakak atas teriakan-teriakannya dan kebaikan kakak buat adek mu ini. Kau 

kakak yang paling menyebalkan, sekaligus kakak yang paling baik. Dan juga buat kakak 

Novi Siboro, Maafin aku kakak, makasih sudah menjadi kakak yang baik selama ini, aku 

gak pernah lupa dengan mu kak. Dan kak Veny yang jauh di Bali sana jangan lupa 

samaku ya. Untuk kalian, cepat-cepat menikah ya, jangan sampe adek kalian ini yang 

duluan. hehe 

13. Sahabat-sahabatku yang cantik-cantik sekaligus teman seperjuanganku. Buat Anie, 

jangan lelet-lelet dong sayang dan juga jangan plin-plan dan satu lagi jangan penakut. 

Shariput, sahabatku yang paling energik dan paling bawel, makasih atas semangatnya ya 

sayang. Pertahanin. Jenni, yang paling rajin, makasih atas hari-harinya yang tegar banget. 

Dan buat Selli, sahabatku yang anggun, sholatnya itu lho gak pernah lupa. Makasih ya 

atas semua persahabatan kita selama ini. Aku selalu merindukan saat-saat kita bersama..  

14. Sahabat-sahabatku dikosan tiga putri. Devi (jangan galau-galau terus kau nang dan 

jangan terlalu sensitive boru, kontrol emosimu ya), Adik Novri (yang paling alay, bisa 

dikurangi kali de), Vero (aku salut semangat belajarmu de. Pertahanin ya), Agnes 

(banyak-banyak makan biar gak kurus terus kau), Tania (pelajari buat move cepat ya de 

:D) sari, willi, tria dan buat kakak dan adik-adik kosan menara biru (ka Ivo, Yohana, 

Intan, Lusi, Astri, Delima, Carolin, Purnama dan lainnya yang tidak bisa aku sebutin). 

Makasih ya atas kebersamaan, keceriaan, dan kegilaan kita dikosan. 



15.  Rekan-Rekan mahasiswa di Administrasi Negara 2010, Fadri, Ade, Aris, Jodi, Pandu, 

Gideon, Ijal, Hadi, Wayan, triadi, Desmon, Aden, Bek, Uyung, Datas, dan geng-geng 

cewe nuzul, nona, carina, sela, cory, merry, maya, indah, bunga, eeng, hany, nurul genap, 

dewinta, marita, yulia, erisa, astria, yulia, cahya, nurul ganjil, maya utami, rahma, Maaf 

ya gak bisa disebut satu-satu, makasih atas kebersamaan kita dikampus selama 

perkuliahan, semangat terus dan semua kakak-kakak dan adik-adik tingkat semangat 

terus semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti. 

16. Jemaat yang ada di GKPS Bandar Lampung especially untuk Pemuda, Kakak-kakak, 

abang-abang, dan adik-adik, Bg Roy Purba, Bg Rudi, Bg Dias, Bg Ade, Bg Nando, Bg 

Ryan, Bg Andre, Bg Irwan, Bg sardo, Leo, Ryan, Duen, Citra, Elsa, Inggrid, Ruth, Dea 

Nainggolan,  Ka Afrina, Yana, Sarah, Golda, ka Vivi, kak Ika, Enni dan juga bou Elida. 

Makasih atas jemputannya dan kebersamaannya. Keep spirit in Jesus. 

17. Temen-temenku di PDO FISIP yang selalu ngajak untuk ikut persekutuan, bukan gak 

mau ya teman-teman tapi memang waktunya gak bisa (kak Netty, Cety, Fany, Dita, kak 

Maria, kak Adel, Ivan, dan semua kakak-kakak dan juga adek-adek PDO yang tidak bisa 

disebut satu-satu. Pelayanan kalian tidak akan sia-sia. 

18. Semua kakak-kakak, abang-abang, dan adek-adek yang ada di UKM-K yang gak bisa 

disebut satu-satu semangat terus buat pelayanannya. 

19. Abang-abangku, kakak-kakak dan adik-adikku yang ada di GMKI Bandar Lampung, (Bg 

Laikmen, Bg melky, Bg Sarman, Bg Tekel, Bg Dinan, Bg Ropinus, Bg Doni, Bg andreas, 

Bg Benny, kak Enda, Kak Chia, Kak Ellen, Kak yulia, frans, bram, nanda, vero dan yang 

lain yang gak bisa disebut satu-satu. Go GMKI, jangan patah semangat. 

20. Keluarga besar HIMAGARA FISIP Unila. 



21. Dan semua yang namanya gak bisa aku sebutin satu per satu, seluruh teman, rekan, 

orang-orang yang pernah hadir dihidupku, kalian semua salah satu anugerah terindah 

dalam hidupku. 

 

Terimakasih Tuhan Yesus, sekali lagi terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dan 

mendukung . God Bless Us. 

        

Bandar Lampung, Oktober 2014 

       Penulis 

 

 

       Dora Sonia Purba 


