
SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

berkat rahmat, karunia dan kasih saying-Nya lah sehingga akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Desa

Marga Agung Kecamatan Jati Agung Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan

Tahun 2015”. Penulis menyadari banyak sekali kesulitan dan hambatan yang

dihadapi dalam proses penulisan skripsi ini. Namun kesulitan yang ada dapat

dihadapi dengan baik berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh

karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

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

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

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

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi

dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang telah memotivasi dan

memberikan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

4. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.SI selaku pembimbing akademik yang

telah memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis selama menjadi

mahasiswa, terimakasih atas masukan, pengarahan, saran dan kritik yang telah

diberikan.



5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku pembimbing utama, terimakasih atas

kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi secara baik dan maksimal.

6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D selaku dosen pembahas, terimakasih atas

masukan, pengarahan, saran dan kritik yang dapat membangun dan menjadi

penyempurna untuk skripsi ini.

7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima

kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan

kepada penulis.

8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi FISIP Universitas Lampung yang telah

membantu penulis.

9. Kepada seluruh Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Marga Agung yang

telah memberikan bantuannya.

10. Kedua Orangtuaku, Ayahanda Alm. Erion Piara Surbakti dan Ibunda

Endaliasti Ginting yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh

ketulusan dan kasih sayang. Terima kasih untuk cinta yang tidak terbatas

apapun, kalianlah hidup dan tujuan hidupku dan kalianlah semangatku dalam

menyelesaikan skripsi ini.

11. Adik-adikku tersayang Alm. Jonathan Farel Surbakti, Hizkia Fanuelta

Surbakti dan Pieter Felix Surbakti terimakasih atas segala nasihat, saran dan

motivasi yang telah diberikan selama ini.

12. Terima kasih kepada sahabat, Yessy Tathyana Turnip, Eliassip Sahpinta

Sembiring, Imanuel Sembiring, Sikko Agassi, Rizal V Sitorus, Nur Halimah,



Rya Clara Almanda, Natessya R Rahmanda, Cici Friska Oktaviani, Devi,

Gadis Silaban, Andi Sinuhaji, dan Anastasya LB terima kasih untuk semua

nasihat, saran, kritikan, motivasi, semangat, dan bantuannya untuk penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada teman-teman PDO (Persekutuan Doa Oikumene) FISIP

dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah

memberikan semangat, motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi

ini.

14. Malvianti Taresa Tarigan, Terimakasih doa, dukungan, kesabaran, motivasi

dan waktunya selama ini yang telah membantu dan menemani dalam

penulisan skripsi.

15. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2011 yang telah memberikan

semangat dan motivasi.

16. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dan mendoakan, dalam upaya

menyelesaikan skripsi ini serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan

skripsi.

Bandar Lampung, Oktobet 2015
Penulis

Christian Tuahta Surbakti


