
SANWACANA 

 

ِحيِم ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Evaluasi Program Gerakan Penguatan Produksi Pertanian untuk 

Ketahanan Pangan (GP3K) oleh Perum Bulog Divre Lampung”. Penulisan 

skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

jurusan Admninstrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Lampung. 

 

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai 

pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Allah SWT yang telah menciptakan seluruh semesta. Syukur selalu 

kupanjatkan atas limpahan rahmat dan karuniaNya. 

2. Keluargaku tercinta Bapak Sirun Anto dan Ibunda Sumini Hariyanti. Terima 

kasih atas segala dukungan, do’a, arahan, dan wejangannya dalam proses 

penyusunan karya ini. Kedua orangtua terhebat yang kumiliki yang senantiasa 

berdoa bagi kesuksesan di setiap langkah anak-anaknya. Semoga Allah SWT 



senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua 

yang sangat kusayangi, Aamiin Ya Rabbal’alamin. 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

5. Bapak Simon Sumanjoyo, S.AN., M.PA, selaku pembimbing utama dan 

pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat, ilmu, waktu, tenaga 

dan menjadi sumber motivasi penulis selama proses pendidikan dan 

penyusunan skripsi ini hingga akhir. 

6. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si, selaku pembahas dan penguji yang 

telah membantu perbaikan melalui kritik, saran, serta masukan yang diberikan 

demi kesempurnaan skripsi ini hingga akhir. 

7. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah mewariskan ilmunya 

dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta membimbing penulis selama 

menempuh studi,  

8. Ibu Nur’aini sebagai staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar 

dalam memberikan pelayanan dan membantu penulis terkait administrasi 

yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. 

9. Perum Bulog Divre Lampung beserta staf dan jajarannya serta Poktan Taruna 

Tani yang senantiasa membantu penulis terkait data yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini, terimakasih atas kerjasamanya. 

10. Adikku Oktaviano Raditianto, semoga Allah S.W.T selalu mencurahkan 

rahmat dan hidayahNya serta memberikan segala yang terbaik kepada kita. 



Semoga kita bisa membahagiakan  orang tua kita. Dan semoga dengan tujuan 

yang luhur kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah S.W.T 

dalam meraih kesuksesan. 

11. Kepada seluruh keluarga besarku, terimakasih untuk motivasi dan nasehat 

yang berharga bagi saya. 

12. Terimakasih untuk kekasihku Yuni Dzulhia, makasih sayang selalu memberi 

semangat ketika saya lelah, selalu membantu kapanpun ketika saya dalam 

kesulitan, selalu meyakinkan diri saya jika saya mampu, dan selalu 

mendampingi ketika saya susah maupun senang. Semangat ya buat kamu 

yang akan melaksanakan KKN dan mengajukan judul skripsi semoga 

diperlancar sampai lulus nanti Amin.  

13. Kepada kalian, sahabat dan teman terbaik. Satria, Tian, Aden, Widy Loy, 

Uyung, Syamsu, Rizal, Hepsa, Ardi, Pandu, Desmon. Terima kasih untuk 

setiap waktu yang kalian berikan dan support dari kalian.  

14. Terimakasih atas moment dan motivasinya (ADUSELON), Nona, Karina, 

Shela, Mery, Nuzul, Cori, Ridho, Gerri, Datas, Daus, Ijal, Ali imron, Abil, 

Gideon, Anjas, Rahmani, Wayan, Julian, Rofii, Nurul, Hani, Maritha, Tami, 

Maya, Indah, Bunga Janati, Eeng, Yogis, Fadri, Ade, Jodi, Aris, Enggi, 

Triyadi, Thio, Abdhu, Hadi, Erisa, Dita, dan teman-teman yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terima kasih saya bisa mengenal kalian, and see you 

on top, Amin. 

15. Kepada teman-teman semasa sekolah hingga sekarang, Galih, Yaqub, Deco, 

Gilen, Adit, Reza, Erwin, Ial, Herry, Ari, Kasenda, Dicky, Daniel, Robert, 



Yoga, Togar, Oddi, Rian. Terimakasih atas persahabatan ini, untuk waktu dan 

canda tawa kita. 

16. Senior HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) dan 

Alumni IKAGARA (Ikatan Alumni Mahasiswa Administrasi Negara), 

Khusus buat Abang dan Mbak 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 

2002, 2001, 2000, dan 1999. Terima kasih telah membimbing dan 

mengarahkan dalam kehidupan berorganisasi. 

17. Adik-adik HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara), 

Khusus buat ANTIMAPIA (Angkatan Tiga Belas Mahasiswa Public 

Administration), AMPERA (Angkatan Empat Belas Mahasiswa Ilmu 

Administrasi Negara), ALAS MENARA (Angkatan Lima Belas Mahasiswa 

Imu Administrasi Negara). Terima kasih telah berkesan mewarnai dan 

melanjutkan roda kepengurusan HIMAGARA. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua.   
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