
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamiin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan 

Siswa Miskin di Kota Bandar Lampung” ini dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat 

yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

 

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi 

penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

memiliki kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan 

maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaaan skripsi ini.  

 

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari hasil jerih payah 

sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga 

penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, 

penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari 

lubuk hati penulis kepada: 

 



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

Lampung. 

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

Negara Fakultas  Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing I yang 

dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan 

saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini. 

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

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing 

II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, 

kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi 

ini. 

4. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi 

penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.  

5. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi 

penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.  

6. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.  

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu dan pengetahuan 

yang berguna bagi penulis.  

8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

khususnya Bpk Marlan dan Bu Hera yang telah membantu kelancaran seluruh 

urusan akademik penulis. 



9. Bapak Tatang Setiadi, S.E., M.Pd, selaku Kasubbid Pendidikan Dasar Dinas 

Pendidikan Kota Bandar Lampung yang telah membantu kemudahan dan 

kelancaran jalannya penelitian. 

10. Ibu Dra. Syamsidar, selaku Kasi SMP Dinas Pendidikan Kota Bandar 

Lampung yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya 

penelitian. 

11. Ibu Yasmin, selaku Pegawai Seksi SMP Dinas Pendidikan Kota Bandar 

Lampung yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya 

penelitian. 

12. Bapak Parlindungan Siregar, B.A. (Alm) dan Ibu Sri Gusmaini, B.A. sebagai 

kedua orang tuaku yang dengan penuh kesabaran dan keridhoan merawat, 

membimbing, dan menafkahi aku hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. 

Aku sayang dan cinta kalian. 

13. Ferdian Aguston dan Muhammad Deswan Seperly, kedua adikku tercinta 

yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku. 

Kakak sayang kalian. 

14. Keluarga besar Bapak H. Mula Siregar (Alm) sebagai keluarga besar opung 

tercinta yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan semangat 

kepada cucumu tercinta ini. Aku sayang kalian semua. 

15. Keluarga besar Bapak Muhammad Syarief (Alm) sebagai keluarga besar 

datuk tercinta yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan semangat 

kepada cucumu tercinta ini. Aku sayang kalian semua.  

16. Seluruh sanak saudara/famili, seperti sepupu-sepupu dan keponakan-

keponakanku tercinta. Pokoknya aku sayang kalian.  



17. Teman-teman masa kecilku duluu, Dini, Rani, Wita, Winda, dan Dwi. 

Kangen kalian semua dan masa-masa itu. Kapaan kita reuniaaaaan ?? 

Huhuuu.  

18. Temen-temen SMP-ku dulu, Icha, Almira, Siti, Evita, Elta, Melanie, dan 

Ryani. Jadi tambah kangen nihh. 

19. Temen-temen SMA-ku, Ulfa, Maria, Ika, Listi, Galuh, dan Heni. Aaaaahh 

makin kangeeeenn . 

20. Temen-temen kuliah dan seperjuanganku di FH Unila yang selalu menemani 

saat suka dan duka serta memberikan semangat/spirit bagiku, Fitri Afrilia 

“fitrop”, Elvira Lieshanty “ell”,  Sri Sunarti “metii”, Renti Fifianti “phe-phe”, 

Novia Octavia “nophe”, Rintar Zahrina “annyong”, Roberta Ratri “bertho”, 

Meria Yulita “bibier”, Irmalia Murniati “nyok”, dan Annisa Fauziah “nisul”. 

My Best Paals Everlasting....!!  

21. Temen-temen KKN-ku di Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, 

Kabupaten Lampung Barat, Novalinda Silviana “onyeet”, Hety Novita 

“hetong”, Putri Annur “purie”, Amanda P. Resti “mandull”, Ressi Ana 

Maisuri “eci”, Desi Wiyanti “bebek”, Monika “monik”, Mersiana “mersi”, 

Eva, Apri T. Hutapea “bebeb”, Rizki Angga “honey”, Randi Subangun 

“cinta”, Anton “sayang”, Radhit Gugi “ketty”, Rulio Randhy “menyek”, Amri 

Eka “ichinose”, Ahmad Fadli “ipad”, dan Kak Fajar. Kangen banget ma 

kaliaaaan dan jaman-jaman KKN dulu. Jadi inget waktu kita sering kumpul 

bareng di rumah.. Makan bareng, nonton bareng, rapat bareng, tidur-tiduran 

bareng. Hahaa. Sedih kalo inget itu. Kapan yaa bisa kumpul bareng-bareng 

lagi....  



22. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta 

memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan 

kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan 

balasan yang lebih baik. 

 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

Bandar Lampung, Mei 2013 

 

              Penulis 

 

 

 

 

 

               Ferlyani Gustia S. 

 


