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MOTTO



“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan
shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Quran Surat Al-baqarah : 153)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Al-Quran Surat Al-Insyirah : 6)

“Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin”
(Al-Hadist)



PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur atas Ridho Allah SWT
& dengan segala ketulusan & kerendahan hati ku dedikasikan

karya berhargaku ini kepada islam, pedoman dan petunjuk hidupku,
yang telah membesarkan & mendidik dengan segenap kasih sayangnya,

mendoakan akan keberhasilan ku atas segala pengorbanan, perhatian, yang tak pernah henti
mencurahkan kasih sayangnya & jerih payahnya dengan

segenap jiwa & raganya yang tak terhitung dengan angka, tak tertulis
dengan kata, tak ternilai dengan harta, serta dalam setiap sujudnya selalu mendoakan

kesuksesan & kebahagiaan ku dunia akhirat.
(Ayah dan Ibuku)

Saudara-saudaraku serahim (Meini Yeti & Dian Syah) yang telah lama menantikan
kelulusanku.

Seseorang yang telah dipersiapkan olehNYA untuk melengkapi sebagian
Dien-ku & menjadi imamku dunia-akhirat kelak.(seseorang yang hingga kini masih menjadi
bagian dari rahasi Allah SWT,dan sesungguhnya rencana Allah SWT lebih indah dari apa

yang manusia rencanakan)

Guru-guruku yang telah mengenalkanku
dari secuil angka dan setitik huruf, yang menjadi awal

terangkainya jutaan kata dan aksara hingga membawa pemahamanku
akan arti hidup. Ilmu yang engkau berikan akan selalu mengalir hingga

sampainya ke samudera keberkahan. Kerja kerasmu tidak hanya mencerdaskan
bangsa, tetapi merubah dunia menjadi lebih baik. Tanpamu kami bukan
apa-apa, karena berartinya kami adalah hasil perjuanganmu yang suci.

Terima kasih untuk semua jasa-jasamu
Sungguh mulia dirimu.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
Viva Justicia !



SANWACANA

Alhamdulillah Wasyukrulillah, segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH

SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik bidan Di Kabupaten

Lampung Selatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari dan merasakan masih banyak terdapat

kekurangan baik dalam segi substansi maupun penulisannya, terlepas dari segala curahan segala

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

yang sifatnya membangun sehingga dapat dijadikan kontribusi besar untuk perbaikan dan

kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri,

akan tetapi juga berkat bantuan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil maka

skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang

sedalam-dalamnya atas kelancaran penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus

penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing pertama yang telah meluangkan

waktunya serta memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini.



2. Bapak F.X. Sumarja, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua yang telah mencurahkan segenap

ide dan pemikirannya serta meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan dan

masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Pembahas pertama yang telah memberikan kritik, saran

dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

4. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembahas kedua sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan kritik,

saran dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

5. Ibu Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak H. Adius Semenguk, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

7. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P Hariyanto, Msi. Selaku Rektor Universitas Lampung.
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pengetahuan kepada penulis selama penulis menjadi sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

9. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing

penulis selama perkuliahan berlangsung dan seluruh staff karyawan Fakultas Hukum

Universitas Lampung atas bantuan, kerjasama dan kebaikannya.

10. Bapak Djalaluddin, SKM, M.M. selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

yang telah memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



11. Bapak Miswanto,S.SOS. selaku kepala seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM Dinas

Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan data dan informasi selama

penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Seluruh staff dan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan atas data dan

informasi yang penulis peroleh.

13. Keluarga tercinta yang selalu berdo’a dan telah memberikan dorongan dan bentuan moral

maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

14. And last but not least, kepada seseorang yang telah menambah arti dalam hidupku dan selalu

memberikan motivasi, terima kasih atas bantuan, dukungan dan waktu yang diluangkan

dalam menemani penulis melakukan penelitian untuk skripsi ini.

15. Saudara-saudaraku yang kucintai kerena ALLAH SWT, akhwat-akhwat dan ikhwan-ikhwan

FOSSI-FH, belajarlah dewasa “tua itu pasti namun dewasa sebuah pilihan”, Tetap Semangat

dan Tetap Istiqomah.

16. Teman – teman yang telah memberikanku impian yang indah, Yulida Elliza, Eka.F,

Yulistina, Sri putri w.f, Sri winarsih.S.H, Astriani.S.H, Devi anggraeni.S.H, Ame

aprillia.S.H, Rakhmat fitrian, Ariotrisnapraja, Arie.o. Ari, Adhe, Meyrina, Teteh (Tanti),

Bz.M, Janenudin, Edi, Ovan, Beni, Yudis, Eko, Waryono, Idrus, Alberta, Gadis, Dwi (05),

Dwi (06).

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca, selain itu,

penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang

bersifat membangun sangat diperlukan. Semoga segala kebaikan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan



Teman-teman sekalian mendapat balasan yang setimpal dan ganda dari ALLAH SWT. Amien

Yaa Rabbal Alamien.

Bandar Lampung, 14 Januari 2010

Penulis
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