
SANWACANA

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

hidah-Nya skripsi yang berjudul “Disiplin Kerja Aparat Kecamatan Natar

Lampung Selatan Tahun 2015” 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. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayah Ir. Efri, M.S dan Ibu Dra.

Enidar terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna, yang selalu

memberikan motivasi, yang selalu bekerja keras mendidik untuk menjadikan

Penulis manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, semoga Allah

SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-Nya untuk Ayah Dan Ibu Ku

persembahkan karya sederhana ini untuk kalian.

2. Spesial buat Kakakku Naufal Pratama Putra, S.P dan Adikku Anisa Syafiqa

Raihani serta om, tante dan sepupu-sepupuku Reza, Shabrina Mutiara, S.E,



Uni Tika, Uni Ria, Ranti, Farhan, Melati, Anggit, Iqbal, Haikal, Zena, Nabila,

Nadifa, Gita, Fikri, Fitri yang selalu membantu dan memberi semangat

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,

Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama yang telah banyak

membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, saran, dan

motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku penguji dan pembahas yang telah

memberikan kritik dan saran kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini..

5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik.

6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, terimakasih atas ilmu yang

diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu

Pemerintahan.

7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan, ibu Rianti yang telah membantu

kelancaran administrasi dan skripsi.

8. Terima kasih kepada para informan aparat Kecamatan Natar Lampung

Selatan, yang telah meluangkan waktu dan ketersediaannya untuk memberikan

wawasan serta informasi yang penulis butuhkan. Terima kasih khususnya

kepada ibu Bayana , Bapak Dulkahar , bapak Koharudin dan bapak M.

Yuliardi serta staf-staf Kecamatan Natar.



9. Terima kasih kepada wak agus yang telah banyak mendidik, memberikan

motivasi, saran dan masukan terhadap penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada bapak yana ekana yang telah mendidik, memberikan

motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih untuk teman seperjuangan Mirzan Triandana, Mutiara tikha, Ali

Wirawan, Antarizki, Dani Setiawan, Prasaputra Sanjaya, Komang Jaka, Bang

Puput yang telah banyak meluangkan waktu, tempat dan memberi motivasi

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT

memberikan nikmat sehat, rezeki yang berlimpah, rahmat dan hidayah-Nya

kepada kita semua, Amin. Ingattt masa depan cerah ada ditangan kita.

12. Teman-teman serigala terakhir ilmu pemerintahan 2010 Adit, Okta, Iin, Putra,

Indra, Tano, Dimas, Bang Adit, Eki, Harizon, Novrico, Kevin, Radit, Viol,

Ilham, yusi, mbak Uli, Azmi, Budi, Ido dan lainnya yang tidak bisa

disebutkan semuanya, kita berjuang sama-sama demi mendapatkan gelar SIP,

semoga kita sukses semuanya!!!!

13. Teman-teman seperjuangan ilmu Pemerintahan 2010 yang telah lulus duluan

Aris, Mawat, Dicky, Ryan, Andrialius, Ardiyuzka, Rangga, Alam, eta, yoan,

Pangky, Cakra, Monicha, Uda, Jaseng, Aditya Darmawan, Ricky, Rendra,

Ikhwan, Tamy, Siska, Bundo, Sule, Ade, Ahlan, Angga warek, Dita, Deo, dan

yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Kita Pasti Sukses

Semuanya!!!!!!!!

14. Teman-teman Gerombolan Bencana atau musafir cinta yang sering Grebek

batara dan jadi korban Grebekan!! Egi, Hendro, Niko, Makmur, Fajri, Mail,



Jaka, Bayu, Cemong, Yaser, Acil, Catur, Datuk, Iduy, Dulur, Sulung, Anjar,

Redy, Try, Radit, Gogon, yang telah banyak membantu, memotivasi,

memberikan pengalaman hidup dan merampas waktu tidur semoga kalian

diberikan kisah cinta yang indah dan jadi sarjana semua!!!!!!

15. Terima Kasih buat Kawan-kawan satu Hobi. Ami, Agung, Okto, Pero yang

telah banyak memberika penulis pengalam hidup yang berarti dan sekarang

sedang sama-sama berjuang demi masa depan, semoga kelak kita bisa

berkarya dengan music yang kita suka dan berkualitas seperti Led Zeppelin,

Nirvana, Black Sabbath, AC DC, The SIGIT !!!!!

16. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas

segala kontribusi kebersamaan dan pembelajaran selama berproses mengenal

hidup dan mencapai kehidupan.

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

bermanfaat.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2015
Penulis

Riendi Ferdian


