
 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatu 

 

 

Alhamdulillahirabbil ’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan 

seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan 

kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 

tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 

pembawa Rahmatan Lil’Aalaamiin, serta kepada dua malaikat yang setiap saat 

mencatat segala tingkah laku penulis, dengan sangat jujur dan tanpa lelah, Raqib 

dan Atid. 

 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi substansi 

maupun penulisannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 

penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Karya sederhana ini bukanlah hasil 

jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai 

pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. 

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan 

ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada : 

 

Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara 

Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing I (satu) yang telah 



 
 

banyak mengarahkan dalam perbaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik. Bukan 

hanya di bidang akademik, melalui kebiasaan dan pemikirannya juga telah 

mengajarkan nilai-nilai moral kehidupan. Terima kasih atas segala bimbingan, 

waktu yang diluangkan dan pelajaran hidupnya sehingga menjadi inspirasi dan 

pedoman bagi penulis; 

 

Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi 

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing II (dua) 

yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan coretan-

coretan yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis. Terima kasih atas 

ilmu dan nasehat yang diberikan selama masa kuliah. 

 

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

Lampung, serta Ibu Widya Krulinasari, S.H., M.H. yang sudah menjadi 

Pembimbing Akademik penulis; 

 

Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Pembahas I (satu) atas 

kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi 

masukan agar terselesaikannya skripsi ini. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. 

selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan masukan dan kritik dalam 

penulisan skripsi ini, terima kasih banyak ; 

Bapak Juniardi, S.Ip., M.H., selaku ketua Komisi Informasi Provinsi 

Lampung yang telah banyak membantu dan meminjamkan beberapa buku-buku 

literatur yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini. 

 



 
 

Ibu Khalida, S.H., selaku anggota komisioner Komisi Informasi Provinsi 

Lampung di bidang Edukasi dan Sosialisasi yang selalu ramah dan sabar 

memberikan masukan-masukan untuk perbaikan skripsi ini serta sangat 

mendukung penulis untuk terus maju dan tidak boleh takut menghadapi persoalan-

persoalan yang ada saat penyusunan skripsi ini. 

 

Bapak Gani Bazar, S.H., M.H., selaku anggota komisioner Komisi Informasi 

Provinsi Lampung di bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang sudah 

meluangkan waktunya untuk penulis melakukan penelitian dan memberikan data-

data yang sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi ini. 

 

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum 

Administrasi Negara Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., Bapak Agus Triono, 

S.H.,M.H., Bapak Soedirman Mechsan, S.H., M.H., Bapak Dr. Tisnanta, S.H., 

M.H., Bapak Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H., Ibu Eka Deviani, S.H,. M.H. 

terima kasih telah membantu mengajarkan begitu banyak ilmu dan wawasan baru 

kepada Penulis;  

 

Pak Marlan, Pak Misio dan Ibu Hera yang telah menjadi teman ngobrol ketika 

menunggu dosen dan membantu penulis menyelesaikan urusan administrasi; 

 

 

Teman-teman, adik-adik serta kakak-kakak Forum Silaturahim dan Studi 

Islam (FOSSI) FH Unila, yang telah menjadi keluarga kecil penulis selama kuliah, 

bisa menjadi bagian dari kalian sungguh pengalaman yang benar-benar berharga; 

 



 
 

Cecunguk kampus yang tersayang sekaligus sahabat tarbiyah, Winda Yunika, 

S.H., Cicha Deswari, S.H., Adenty Novalia, S.H., Malicia Evendia, S.H.,Yenni 

Kustanti, S.H., terimakasih untuk kebersamaannya melewati sukaduka selama 

hampir 4 tahun ini, menjadi pundak-pundak yang begitu nyaman untuk 

disandarkan ketika beban dirasa tak tertahankan. Syukur kepada Allah SWT telah 

dipertemukan dengan kalian sejak beberapa tahun terakhir. Semoga kita semua 

bisa dipertemukan ditempat terbaik nantinya, entah itu di dunia ataupun diakhirat,  

you are my best friends; 

 

Untuk Yuniar Wike Wulandari, yang telah bersedia memberikan semangat, 

motivasi dan menjadi tempat curhat terbaik selama hampir 4 tahun terakhir, 

tempat berteduh ketika masalah-masalah berundung datang tak kerkendali, Teman 

yang selalu mengerti di setiap keadaan, maaf sering menyusahkan, kebaikan mu 

tak kan pernah terlupakan, semoga Allah membalas segala kebaikan mu dengan 

butiran amal yang tak tergantikan. Aamiin. thanks dear ; 

 

Seseorang yang dingin namun mengayomi yang selalu mengerti sifat-sifat 

penulis sebagai perantara Allah SWT yang telah banyak memberikan inspirasi 

kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik, senang bisa mengenal 

kamu, semoga nama mu yang tertulis di Lauhul Maghfush ku dan kelak Allah 

menjadikan kita satu dalam ikatan pernikahan (Aamiin);  

 

Mba Tri Agus Fajar Dini, dan mba Alifah Zahroh, yang telah mengingatkan 

untuk selalu istiqomah, “Aku mencintai kalian karena Allah SWT”; 

 



 
 

Rekan-Rekan KKN Desa Kedaton  Kec. Kasui Kab. Way Kanan, Dian 

(kordes), Annisa Prima CH, S.H., Helda, S.H., Ricky Adiguna, S.H, Mardiyah 

Hayati, S.Si., Bambang, Komet, Wayan, Cindy, terima kasih atas doanya, 

pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian akan selalu ada ;  

 

Kedua orang tua yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis, Hera Wati 

(mamah) dan (Alm) Insani M (papah), yang telah menjadi orangtua terhebat di 

dunia, meski tidak paham apa itu skripsi dan bagaimana proses pengerjaannya. 

“Terima kasih banyak ya mamah dan papah, atas segala dukungannya selama ini. 

Mamah adalah wanita terhebat yang pernah ku temui di dunia,tanpa kenal lelah 

memberikan nasihat, mengerti keegoisan ku, Membiayai semua kebutuhanku, 

terima kasih untuk segala kasih sayang tanpa batas yang kau beri. Papah adalah 

sosok yang selalu mendukung ku dan membuatku merasa ada dan bisa, bahkan 

aku belum sedikitpun memberimu kebahagian dan kebanggaan sampai Allah 

memanggilmu kembali ke sisi Nya. Maaf masih hanya bisa menjadi beban kalian, 

tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang 

untuk membahagiakan kalian. Gelar ini untuk kalian. Semoga papah di beri 

tempat terbaik disisiNya dan Semoga mamah selalu sehat sehingga yunda bisa 

selalu berusaha menjadi kebanggaan dan alasan di balik senyuman mamah dan 

papah. Aamiin. ; 

 

Adik-adik tersayang, Putri Dasena Insani, Dewa Satria Insani dan Eko 

Santri Wijaksono, terima kasih telah menjadi inspirasi penulis untuk selalu 

berusaha menjadi yunda yang baik. Semoga kalian tumbuh menjadi orang-orang 



 
 

yang hebat, yang selalu bisa menjadi kebanggaan keluarga, Besar harapan bisa 

menjadi salah satu orang yang ada di balik kesuksesan dan kebahagiaan kalian. 

 

Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya 

sebagai amal sholeh. Sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini 

adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang 

sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin 

Almamater tercinta... 

     Bandar Lampung, 08 Mei 2013 

     Penulis, 

 

Uci Nawa Insani 


