
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

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

hidayah-Nya skripsi yang berjudul “Strategi Pemenangan dalam Pemilihan 

Kepala Desa di Adijaya dan Sulusuban (Studi Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun 2013) ” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung.  

 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak 

mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari 

berbagai pihak, penulis banyak  mendapatkan bantuan, bimbingan serta  saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT atas segala yang Engkau berikan pada hamba, baik rezeki, 

kesehatan, kekuatan, kesabaran dan semangat tiada henti hingga hamba dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

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

Ilmu Politik dan selaku penguji dan pembahas yang telah memberikan kritik 

dan saran yang membangun kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

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

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 



4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. Selaku Seketaris Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. Sekaligus selaku Pembimbing Utama 

Dosen yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan ilmu. 

6. Kakanda Darmawan Purba, S.I.P.,M.I.P. Selaku Pembimbing Kedua yang 

telah banyak memberikan dukungan ilmu, arahan dan motivasinya yang 

sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian 

skripsi ini dan dapat lulus dengan hasil yang maksimal. 

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

telah Bapak atau Ibu berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan 

Ilmu Pemerintahan. 

8. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran 

administrasi dan skripsi, yang telah banyak sekali membantu dan 

mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir 

perkuliahan. 

9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, yaitu Achmad Wanto, S.Sos.,MM. 

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 Ayah. Selanjutnya Ibunda Herawati, Amd.Kg. Terimakasih telah 

menjadi ibu yang baik dan pemberi kasih sayang terbaik setelah Allah SWT 

yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan 

anaknya menjadi anak yang hebat.  



10. Untuk Abangku Alta Gupala, dan Yundaku Purna Cita Gupala S.ST yang 

cerewet, Semoga kita bertiga dapat membahagiakan kedua orang tua kita serta 

menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Sukses dikemudian hari 

selalu membantu dalam keadaan apapun. Amiin. 

11. Untuk seluruh paman, tante, serta saudara-saudaraku yang selalu mendukung 

dan mendo’akan ku semoga do’a dan dukungan yang kalian berikan dapat 

meberikan jalan kesuksesan bagi Penulis. 

12.  Terima kasih kepada para informan segenab Pemerintah beserta Masyarakat 

di Desa Banyumas dan Sulusuban, yang telah meluangkan waktu dan 

ketersediannya untuk memberikan wawasan serta informasi yang penulis 

butuhkan. Terima Kasih khususnya untuk Bapak Ngatino dan Bapak Wangun 

sebagai Kepala Desa Adijaya telah mengayomi, mengarahkan dan memberi 

informasi yang penulis butuhkan.   

13. Terima kasih untuk  teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan 

2010. Aditya Darmawan, Warey Angga Ferdiansyah, Angga Jevi Surya (yang 

sekarang udah sukses, semoga sukses terus puay), puay Alam Patria, Puay Ali 

Wirawan (yang sudah banyak membantu), Antariski, puay Anugrah Robian 

Tori (anggota peluru, temen ngopi dan curhat), Puay Ardi Yuzka (sahabat dari 

awal masuk yang diem diem udah kompre deluan, SALUT!!), Dicki Rinaldi, 

Dimas Santoso (orang paling unik di kampus), Dita Purnama, puay Eki Julian 

Ds (anggota peluru yang sering ngilang), Gandi Afriandi, mamak Harizon, 

Herowandi, puay tercinta Iin Tajudin (anggota peluru, sahabat dari pertama 

masuk, semangat semoga cepet nyusul puay, sukses selalu), Puay Ikwan 

Efrizal, puay Indra Jaya Negara (Preman dari negeri sebrang), Kevin Aditya 



Pratama, Komang Jaka, Mirzan Triandana, Monicha Angraini, Novrico 

Pradinan, Novandra Yudha (sahabat jauh dari padang, temen ngopi 

dikampus), Putra Ramadhan (jangan galau terus ya puay kita gak jelek jelek 

amat :D), Pangky Saputra, Pebri Dwi Firnando, Prananda Genta, puay Raditya 

Febrian (dikasi cenel wece gak pernah dapet :D), Reddyah Renata Suharno, 

Resti Agustina, Puay Ricky Ardian, Ridho Jupanter (temen sekaligus saudara 

seperjuangan dari SMA, jngan ganti ganti cewe terus do), Riendy F, Robby 

Ruyudha (puay dari SMA) Siska Fitria, Syintia Dwi Utami, kiyay tercinta 

sekaligus abang dikampus Tano Gupala (semangat terus yay), Tiffani 

Anandini, Violanda Y Az (kalo ngomong agak gedein dikit iol gak 

kedengeran :D) Yoan Yunita, Yosita Manara, Yusi Alvita, dan semua 

angkatan 2010 lah pokoknya, semangat terus untuk saudara saudara 

seperjuangan IP 2010 sukses terus buat kita semua, semoga Allah SWT 

memberikan nikmat sehat, rezeki yang berlimpah, rahmat dan hidayahnya 

bagi kita semua. Amin ya Robalalamin.       

14. Teman teman seperjuangan Pemerintahan Lupa Rumah (PELURU), Okta 

Purnama, Putra Ramdhan, Iin Tajudin, Dimas Tanggu, Novrico, Azmi 

Nurakiki, Ridho Jupanter, Piol, Ekky Julian DS, Anugrah Robbiantori Sukses 

buat kita semua dan ceper nyusul Amin.  

15. Kanda Yunda dan Adinda Komsospol Unila, Bang Dhestoni, Yunda Goestyari 

Kurnia, Kanda Hafiz Muhamad, Ngab Awok, Kanda Ghani, Pun Junian, 

Kanda Miza, bang Angga, Kanda Mijwad, adinda adrian, adinda beler, adinda 

darji adinda Vico, adinda Tias, adinda Nick, dan dinda Tessa Paramita lain 



lainya, terimakash saya bangga mempunyai keluarga kecil ini, Sukses buat 

kita semua. Aamin 

16. Terima kasih juga buat adek-adek lucu yang udah abang anggap seperti adek 

kandung sendiri. Adek Ratu Aulia Rahmani Bernatta (tetap semangat, jangan 

judes-judes sama orang dan jangan suka mandi malem terus ), adek Lia Eryani 

( inget pesen-pesen abang dan jangan turun IPK nya  kalo sampe turun awas 

aja ), adek Nurul Anda ( semangat terus nyari laki-laki yang dinginkan 

semoga terwujur ) dan adek Nova Deandara ( jangan galau terus apa lagi kalo 

galauin laki-laki ) 

17. Buat dua orang wanita yang pernah deket dihati yaitu Neng Nuri Fajarwati 

dan Vera Nitha terima makasih banyak selama mengerjakan skripsi telah 

memberi semangat, motivasi dan doa sampai sekarang, dan juga saya minta 

maaf saya belum bisa membalasnya. 

 

 

 

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

bermanfaat. 

          Bandar Lampung, 7 Agustus 2015 

           Penulis 

 

 

 

Tano Gupala 


