
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

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

hidayah-Nya skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Desa Sukadana 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013” 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 sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 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 Dr. Pitojo Budiono, M.Si selaku Pembimbing Akademik. 



4. Bapak Drs.Ismono Hadi, M.Si selaku Pembimbing yang telah dengan sangat 

sabar membimbing dan banyak memberikan bekal ilmu, banyak arahan, 

dukungan dan motivasinya yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu 

kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini serta dapat lulus dengan hasil yang 

maksimal. 

5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku penguji dan pembahas yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membangun dengan cara yang sangat 

kekeluargaan dan telah dengan sangat sabar memberikan arahan 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  dan Staf Kemahasiswaan Ibu Rianti yang telah membantu 

kelancaran administrasi dan skripsi dan terutama kepada Ibu F. Trisni 

Rahartini, S.I.P yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses 

administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta selalu 

memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Teristimewa kepada kedua orang tuaku yaitu Bapak Zainal Fanani, 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 bapak. Selanjutnya terkhusus peneliti ucapkan terima kasih kepada 



ibunda tercinta Mutiah, yang telah menjadi ibu terbaik di dunia dan pemberi 

kasih sayang terbaik setelah Allah SWT yang tak pernah lelah memberikan 

kasih sayang dan selalu mendoakan anaknya menjadi anak yang berhasil. 

Terimakasih bu. 

9. Kepada adik-adikku, Irfan Setiawan dan Nadia Salsa Faradhila, tetap 

semangat sekolahnya dan semoga kita bertiga dapat membahagiaan Bapak Ibu 

serta menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua. 

10. Terima kasih kepada para informan yaitu Kepala Desa Sukadana, Penanggung 

Jawab Operasioanal Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Lampung 

Timur, Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Sukadana dan masyarakat Desa 

Sukadana   yang telah bersedia meluangkan waktu dan ketersediaannya untuk 

memberikan data-data, wawasan serta informasi yang penulis butuhkan dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

11. Terima kasih untuk  teman-teman satu bimbingan skripsi yaitu Ikhwan Elfrizal 

dan Riska Gustiani yang selalu bertukar pendapat terkait dengan pengerjaan 

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

baik setelah proses pembelajaran skripsi ini. 

12. Teman-teman tercinta Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2010, Dita 

Purnama, Andrialius Ferraira, Yosita Manara, mbak Uli Kartika, Ricky 

Ardian, Alam Patria, Ardi Yuzka, Horizon, Yulius Leonardo, Ahlan Fahriadi 

dan teman-teman lain 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 yang bermanfaat dan mendapatkan 

kehidupan yang jauh lebih baik kedepannya Amiiin.  

13. Teman-teman seperjuangan kelas ganjil dari saat masih muda, semangat dan 

energik : Ali Wirawan, Ryan Maulana, Dicky Rinaldy, Rangga Giri Wibowo, 

Prananda Genta Reza, Komang Jaka Ferdian, Prasaputra Sanjaya, Riendi 

Ferdian, Aris Gunawansyah, Budi Setya Aji dan Mirzan Triandana, ayo kita 

semangat kejar masa depan, semoga beberapa tahun ke depan kita bisa 

kumpul lagi dan kita sudah sukses semua meraih cita-cita kita masing-masing. 

Semoga kita tetap kompak seterusnya. Amin.     

14. Teman-teman yang lebih dari sekedar teman Agung Ade Wijaya, Rizki Fatoni, 

Edo Danu Prabowo, Muhammad Pradipta Susatya, David Kurniawan, Mela 

Kurnia Chandra, David Iben Jauhari, Bayu Tegar Perkasa dan Diah Ayu 

Prasetyorini terimakasih telah selalu menemani dan memberikan semangat 

tiada henti. Terimakasih. 

 

 

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

bermanfaat. 
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