
 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, karena dengan pertolonganNYA penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam 

proses pengerjaan, namun penulis berhasil menyelesaikan dengan baik. Skripsi ini 

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung dengan judul : PERAN BADAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN 

KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN 

MELALUI PROGRAM BEDAH RUMAH DI KOTA BANDAR 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. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

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

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah 

memberikan saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini lebih baik dan 

bermanfaat. 



4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi. 

5. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembahas Pertama yang telah 

memberikan masukan guna perbaikan skripsi ini. 

6. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua yang telah banyak 

memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik 

selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

8. Bapak Ramlan Amron, S.H., M.H., selaku sekertaris Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung, Bapak 

Martoni Sani selaku Kasubbag. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar 

Lampung, Maryadi, S.H., M.H., selaku Subbidang Pemberdayaan Sarana dan 

Prasarana Masyarakat Kelurahan Bandar Lampung yang telah meluangkan 

waktu untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini. 

9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa  

disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis 

menjadi mahasiswa serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademik 

dan kemahasiswaan atas bantuan selama penyusunan skripsi. 

10. Kedua orang tuaku yang selalu menjadi inspirasi memberikan dukungan baik 

materil maupun pemikiran serta selalu mendukung tingkah laku dan 

tindakanku. 

11. Kakak-kakakku yang selalu memberikan bantuan. 



12. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Aldi Setiawan, Beni Yulianto, Deswandi 

Ahda, Satrio Nurhadi yang selalu menemani dan memberikan motivasi serta 

semangat. Guys, you are totally awesome girls! I believe, we will be 

successful in our future. 

13. Teman-temanku Arifin, Amin Waliyudin, Aminullah, Bramantya Aribowo, 

Mardotilah terimakasih atas motivasi dan semangat bersama-sama dalam 

menyelesaikan skripsi. 

14. Seseorang yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dalam bentuk 

apapun yaitu kekasihku, terima kasih telah meluangkan waktu dan fikiran. 

Sincerely, I’m lucky to have you. 

15. Keluarga besar FOSSI dan lain-lain serta teman-teman FH Unila 2011 yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, doa dan 

semangat yang diberikan untukku. 

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. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 

               

                                                                             Bandar Lampung, 22 April 2015 

       Penulis, 

 

 AGUS SUTEJO 


