
 

 

SANWACANA 

 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim. 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Oleh Komisi B 

Di Kota Bandar Lampung Periode 2009-2014” adalah salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan 

serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada: 

 

1. Bapak Dr. Heriyandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara 

Fakultas Hukum Universitas Lampungs sekaligus Pembahas I yang memberi 

saran, masukan dan kritik membangunnya kepada penulis untuk dapat 

menyempurnakan skripsi ini. 



3. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan 

kesempatan, bimbingan, dan masukan-masukan yang membangun, memotifasi 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan kesempatan, bimbingan, dan masukan-masukan yang 

membangun, memotifasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Zulkarnain Ridhwan, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas waktu, saran, 

masukan dan kritik membangunnya kepada penulis untuk dapat 

menyempurnakan skripsi ini. 

6. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik selama 

penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

7. Para Dosen Bagian Hukum Tata Negara Khususnya dan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung umumnya yang telah memberikan bimbingan dan 

pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung.  

8. Para sepuh dan pendekar Gedung B: Pakde Marji, Mas Jarwo, Mas Pendi yang 

telah setia menjadi teman ngobrol sambil ngopi dan terus memberikan 

motivasi pada penulis, terimakasih atas waktu, saran dan ngobrol-ngobrol 

sambil ngopinya.  

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas 

bantuannya selama penyusunan skripsi ini. 

10. Kepada Bapak Budiman AS, selaku Ketua DPRD Kota Bandar Lampung. 

Terimakasih atas partisipasi dan waktunya yang telah menjadi narasumber 



serta memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan 

skripsi ini. 

11. Buat keluarga besarku dan saudara-saudaraku: Orang tua, Wan Roli, Adek 

Ropi, Adek Andri, Adek Tia, Wanda, Adek Lian, Adek Heri, Ayuk Yana, Pak 

Moy Yus, Pak Tut Hasan dll yang dengan segala doa dan dukungan tiada 

hentinya terus memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak 

akan bisa saya hitung seberapa besar pengorbanan yang telah kalian berikan 

untuk saya. 

12. Sahabat-sahabatku, senior dan dinda-dinda di FH Unila: Yoni Patriadi, Febri 

Kurniawan, Rio, Yan Kurniawan, Robby Juliantama, Zulqodri Anan, M. 

Martha Dinata, Aristo, Jaya, Bagus, Insan, Haves, Inggit, dll.  Terimakasih 

atas kebersamaan dan persahabatannya. 

13. Sahabat-sahabat hijau-hitam seperjuanganku: Mogin, Nico Noviansyah, M. 

Ruchiyat, Andri Sisnur, Novi Irawan, M. Maliki dan yang lain-lain yang telah 

membantu dan bekerjasama dalam persahabatan. 

14. Sahabat setiaku: Arief Rahman Hakim dan Ahmad Fatoni trimakasih atas 

kebersamaan dan dinamika persahabatan, semoga kita tiga serangkai menjadi 

orang sukses dan bermanfaat, aminnn!!! 

15. Keluarga Besar HmI Komisariat Hukum Unila, semuanya tanpa terkecuali. 

Trimakasih atas kebersamaan kalian. 

16. Buat Mak Ita dan Yuk Ita yang sangat membantu selama kuliah, trimakasih 

sudah memberi keringanan untuk bisa ngutang dikala bokek dan banyak 

membantu meringankan beban keuangan, smoga tetap diberi kesehatan dan 

rizki, aminnn!!! 



17. Buat seseorang yang nantinya akan menjadi pendamping setiaku yang 

diberkahi dengan kelembutan hati dan akan bekerja sama dengan penulis 

dalam menyelami kehidupan yang disertai dengan kebaikan dan cinta kasih 

semoga ALLAH meridhoi amin. 

18. Seragam Almamaterku tercinta yang sudah memberi banyak wawasan dan 

pengalaman berharga. 

 

 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa 

dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang 

membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun 

sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.   
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