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SANWACANA

Penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Robbi, atas Ridho dan Inayah-

Nya, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Sesuai dengan bidang studi penulis, Tesis ini mengambil judul : “Partisipasi

Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kependudukan di Daerah Otonomi Baru

(DOB)” (Studi Dalam Presfektif Penyelenggara Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana di Kabupaten Pringsewu)

sis ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh sebelum memperoleh gelar

kesarjanaan Program Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini bukanlah sesuatu hal yang baru,

dan masih jauh dari hasil yang sempurna, hal ini tentunya disebabkan keterbatasan

kemampuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan

hati, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk

penyempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari pula bahwa  tesis ini tidak akan pernah selesai bila

tanpa  bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan rasa terima

kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah

membantu dalam penyusunan tesis ini hingga dapat terselesaikan, terutama

kepada :

1. Drs. Agus Hadiawan selaku Dekan Fisipol Universitas Lampung, yang selalu

memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan studi.

2. Dr. Ari Darmastuti, MA. dalam kapasitasnya sebagai Ketua Program Studi

Magister Ilmu Pemerintahan.
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3. Drs. Yana Ekana, M. Si selaku sekteraris Program MIP, yang selalu

memberikan Motivasi dan tiada henti mengingatkan dalam penyelesai studi di

MIP Universitas Lampung

4. Dr. Ari Darmastuti, MA selaku Pembimbing Utama, di tengah kesibukannya

berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis.

5. Bapak Dr. Sindung Haryanto selaku penguji dan membimbing dalam

penyelesaian Tesis ini

6. Roby Cahyadi K, M.IP selaku Pembimbing pendamping, yang dengan

kesabaran dan tangan yang selalu terbuka telah banyak memberikan saran,

pertimbangan, bimbingan dan koreksi secara inovatif yang menjadi kekuatan

bagi penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

7. Rektor Univeritas Muhammadiyah Lampung beserta seluruh jajarannya yang

telah memberikan kesempatan emas kepada penulis untuk mengikuti

pendidikan pada program studi Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas

Lampung.

8. Segenap pengajar Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu

Pemerintahan Universitas Lampung, yang telah memperlebar cakrawala ilmu

pengetahuan yang tidak ternilai harganya.

9. Kepala Dinas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

melalui Bapak Ahmad Syahri Kabid Keluarga Berancana Badan KB

Kabupaten Pringsewu beserta seluruh staf yang telah memberikan bantuan

berupa data, informasi dan inspirasi yang sangat berguna bagi penulisan tesis

ini.

10. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan belaian kasih sayangnya yang

selalu mendorong, membimbing dan mendo’akan secara tulus dan khusuk

untuk keberhasilan anak-anaknya.

11. Istriku yang penuh perhatian, kasih sayang yang selalu mendorong dan

mendo’akan untuk keberhasilan suaminya, Khairrunnisa Syawitri, Khairani

Okta Riza, Rizki indriyani Mutia, Zulfa Frisma Ikrami, Hafizah Nisrina, dan

Mochammad Dzaki Zulhafizd Rafani sang  buah hati karunia terbesar dari

Allah yang menjadi semangat,   sumber kecintaan dan pusat kerinduan, yang
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waktunya terampas hampir Satu setengah tahun karena ayah-nya harus

menuntut ilmu.

12. Seluruh rekan mahasiswa MIP Angkatan 2010, yang pantas dibanggakan yang

penuh dengan rasa kekeluargaan dan persahabatan yang hangat,  yang terjalin

erat selama mengikuti perkuliahan,  menjadi kenangan yang mengesankan dan

tak terlupakan.

13. Adik-adiku dan seluruh saudaraku yang senantiasa mendorong, membantu dan

mendoakan untuk keberhasilan penulis.

14. Seluruh teman seperjuangan, dan seluruh sahabatku yang telah banyak

memberikan saran, kritik dan diskusi untuk penyelesaian tesis ini.

Akhirnya dengan sepenuh hati, penulis menyadari bahwa keterbatasan

kemampuan yang penulis miliki, baik yang menyangkut kemampuan

akademis maupun pengalaman empiris, berakibat pada kedangkalan analisis

dan kekurang sempurnaan penulisan ini. Untuk itu dengan segala kekurangan

yang ada, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi yang

membacanya.

Bandar Lampung, ……………… 2015

Penulis,
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