
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan 

Kementerian Agama Dalam Pelaksanaan Peraturan Akad Nikah Di Kota Bandar 

Lamung Tahun 2014” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari banyak kesulitan yang dihadapi dari awal pengerjaan hingga 

penyelesaian skripsi ini, karena bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari 

berbagai pihak terutama dosen pembimbing yang sudah memberi banyak 

masukan, kritik dan saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. 

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.Ip selaku Pembimbing Akademik. 

4. Bapak Drs Piping Setia Priangga M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah 

banyak memberikan dukungan ilmu, banyak arahan dan motivasinya yang 



sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian 

skripsi ini dan dapat lulus dengan hasil yang maksimal. 

5. Bapak Maulana Mukhlis, S.Sos. M.I.P selaku selaku penguji dan pembahas 

yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada Penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, terimakasih atas ilmu yang 

telah kalian berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu 

Pemerintahan. 

7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran 

administrasi dan skripsi, terutama kepada Ibu F. Trisni Rahartini, S.I.P yang 

telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari 

awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. 

8. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, yaitu Bapak Drs. W. Puryanto terima 

kasih telah menjadi ayah terbaik dan motivator terbaik bagi anaknya setelah 

Nabi Muhammad SAW, yang selalu mendukung apapun yang terjadi dan 

bekerja keras dalam mendidik untuk menjadikan Penulis menjadi manusia 

yang kuat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-Nya 

untuk Ayah. Selanjutnya Ibunda  Herawati Khaira, terimakasih telah menjadi 

ibu yang baik dan pemberi kasih sayang terbaik setelah Allah SWT yang tak 

pernah lelah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan anaknya 

menjadi anak yang hebat.  

9.  Untuk kakakku Ari Rahmanu, Bayu Dwi Putra, Heru wahyudi, Aniek 

Rosmauli yang saat ini sedang hidup mandiri dan merantau mencari 

kehidupan yang lebih baik demi meningkatkan derajat dan perekonomian 



keluarga, do’akan aku segera menyusul menjadi manusia yang mandiri dan 

bermanfaat kedepannya. Semoga kita berlima dapat membahagiaan kedua 

orang tua kita serta menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita. 

Serta untuk kakak iparku Dina Oktasia dan  ponakanku yang masih satu Arkha 

Riyuga Islami Diar yang selalu memberikan kelucuan, canda dan tawanya saat 

berkumpul keluarga. 

10. Untuk seluruh paman, tante, serta saudara-saudaraku yang selalu mendukung 

dan mendo’akan ku semoga do’a dan dukungan yang kalian berikan dapat 

meberikan jalan kesuksesan bagi Penulis. Untuk kalian yang belum lulus, 

segeralah menyusul. 

11. Terima kasih kepada para informan dari  Kantor Kementerian Agama Kota 

Bandar Lampung, Kepala KUA serta staf dari masing-masing kecamatan di 

Kota Bandar Lampung dan para masyarakat yang telah bersedia untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini.  

12. Terima kasih untuk  teman-teman satu “Bimbingan” yaitu Prasaputra Sanjaya, 

Eka Mala Sari dan Ahlan yang selalu bertukar pendapat terkait dengan 

pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Antarizki dan Nissa Nurul 

Fathia yang sudah menemani saat turun lapangan dan Andrialius Fereira dan 

Riri Rianiti yang sudah memberikan masukan yang positif untuk kelancaran 

skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kehidupan yang lebih 

baik setelah proses pembelajaran skripsi ini. 

13. Teman-teman tercinta Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2010 yang dari 

awal kita sama-sama berjuang bersama, semangat teman-teman semua, 

semoga Allah SWT memberikan nikmat sehat, rejeki yang berlimpah, rahmat 



dan hidayah-Nya kepada kita semua, semoga kita semua kelak menjadi 

pemuda dan pemudi yang bermanfaat dan mendapatkan kehidupan yang jauh 

lebih baik kedepannya Amiiin. Ingat bahwa hanya kita sendiri yang dapat 

merubah nasib kita sendiri dan tidak ada sedikitpun usaha yang akan menjadi 

sia-sia. 

14. Terima kasih kepada rumah Aris Gunawansyah, rumah Prananda Genta Reza, 

rumah Dicky Rinaldy, kosan Prasaputra Sanjaya, kosan Dani Setiawan yang 

telah memberikan tempat yang sangat bermanfaat untuk saya beristirahat dan 

melepas lelah ketika sedang menunggu dosen atau ketika sedang menunggu 

mata kuliah yang masih belum jelas ada dosen atau tidak, sehingga saya 

mendapatkan tempat berteduh dan tidak seperti anak hilang di kampus hijau 

tersebut. 

15. Teman-teman seperjuangan dari kita masih muda, semangat dan energik yaitu 

pada saat baru masuk perkuliahan yang tergabung di Grup Sekumpulan 

Manusia Kompak (SEMPAK): Antarizki, Andrialius Fereira, Ryan Maulana,  

Dicky Rinaldy, Rangga Giri Wibowo, Prananda Genta Reza, Komang Jaka 

Ferdian, Prasaputra Sanjaya, Riendi Ferdian, Dani Setiawan, Aris 

Gunawansyah, Budi Setya Aji, Mirzan Triandana teruslah belajar dari 

ketidaksempurnaan yang kita miliki sehingga kita akan menemukan jalan 

yang indah dan Tuhan gariskan kepada kita. 

 

 

 

 



16. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku tercinta Muhammad Syafei, Rio 

Septian, Fadly Hendarsyah, Yuri Mahardani, Angga Saputra, M Rendi dan 

untuk seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya yang selalu 

memberikan masukan-masukan dan obrolan yang bernilai saat kita berkumpul 

serta motivasi yang bermanfaat, sukses untuk kita bersama.    

 

 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat. 

          Bandar Lampung, 16 Februari 2015 

           Penulis 

 

 

 

Ali Wirawan 


