
SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin tercurah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas segala kehendak dan kuasa Allah 

SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi 

Dampak Kebijakan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan 

Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM –

PUAP)” Di Kabupaten Pesawaran (Studi Kasus pada Desa Taman Sari 

Kecamatan Gedong Tataan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini 

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya 

kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini antara lain: 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

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

Administrasi Negara. 

3. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si., selaku dosen pembimbing utama 

penulis. Terimakasih bu atas bimbingan selama ini, saran, arahan, masukan 

serta bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 



4. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A., selaku dosen penguji dan juga motivator bagi 

penulis. Terimakasih ibu, atas masukan-masukan, saran, dan bimbingannya 

yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Syamsul Ma’arif, S.IP, M.SI., selaku pembimbing akademik yang 

telah memberikan nasehat, arahan, ilmu, waktu, dan tenaga selama proses 

pendidikan hingga akhir. 

6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang 

telah penulis peroleh di kampus dapat menjadi bekal yang berharga dalam 

kehidupan penulis ke depannya. 

7. Ibu Nur sebagai staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu 

memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi 

dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan teruntuk Bapak DS. Adi Sulistyo, SP, 

MMA., selaku Kepala Dinas, Ibu Ratna, dan Ibu Nur yang telah memberikan 

izin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai memberikan 

informasi, masukan, kerjasama sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pihak 

BP4K Kabupaten Pesawaran teruntuk Bapak Abunasir, S.Sos selaku Kepala 

Badan, dan Ibu Yurita yang ditengah kesibukan masih berkeinginan untuk 

diwawancarai dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu. 

9. Keluargaku tercinta yang tak pernah lelah memberikan do’a, pelajaran 

berharga serta dukungan kepada ku. Ayah yang tak pernah lelah memberikan 

semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan dan perbaikan skripsi ini dan 

yang telah bersusah payah membantu Ibu dalam membiayai kuliah hingga 

bisa menjadi sarjana, terimakasih ayah. Ibu yang menjadi penyemangat dan 

inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu mengigatkan supaya 



tetap semangat dan jangan lupa berdoanya agar semua diperlancar oleh Allah 

SWT, juga yang telah bersusah payah kesana kemari membanting tulang 

untuk semua pembiayaan kuliah dan sekolah saya, kakak dan adik saya 

selama ini, terimakasih bu atas dorongan semangat, motivasi dan kerja 

kerasnya, do’a kan selalu anakmu. Insyallah saya akan sukses, saya akan 

membanggakan kalian lagi dan lagi tidak hanya sampai disini, ridho kalian 

bersamaku. Kakak pertamaku Muhammad Rachaman Syah, cepetan selesaiin 

skripsinya, cari kerja, bantu ibu bantu ayah. Kakakku yang kedua Muhammad 

Rochim, A.md. yang lagi merantau betah- betahin kerjanya, cari pengalaman 

dulu, inget janjinya. Adik kecilku yang gendut dari lahir, jangan cengeng, 

belajar yang rajin. Insyallah kita berempat bakal sukses, bakal banggain ayah 

banggain ibu. Terimakasih kakak dan adikku, canda tawa kalian membuatku 

terus bersemangat untuk tetap berusaha mempertahankannya seperti itu, 

walau kadang patah semangat, berkat kalian saya bias, terimaksih. 

10. Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung baik 

langsung maupun tidak langsung terimakasih atas dukungannya walau 

sedikit, walau tak terlihat Insyallah membantu. 

11. Terima kasih untuk sahabat–sahabat terbaik saya Nuzul Liliana, Nona 

Veronica, Karina Aprilita R, Corie Maharani dan Shela Rohisti. Gak Kerasa 

ya kita CFC udah empat taun. Makasih ya atas persahabatannya, makasih ya 

dukungannya, makasih ya motivasinya, makasih ya semangatnya, makasih ya 

cerewetnya. Gak ada kalian pasti jadi mahasiswa “KUPU–KUPU”. Buat ijul 

hula-hula, makasih ya udah jadi google berjalan, banyak pengetahuan, 

informasi sampe kultum dari dulu ampe sekarang ke kita. Makasih ya jul, 

makasih ilmunya, makasih FGD nya. Buat nona (Agassi/cabi) makasihh 



bantuannya, makasih semagatnya, makasih buat senyumnya, tetep gitu ya 

pokoknya jangan ada dusta diantara kita hehehe. Buat Karina/cadan 

*mungkin* makasih udah jadi teman turlap, makasih bantuannya, makasih 

pengertiannya. Buat Kuri/Lay makasih bro, sori ya selalu nyusahain, kamana 

mana dengan elu, kenapa-kenapa dengan lu. Makasih ya buat semuanya 

ehehe. Buat cila ...cilamat malam/rotiisi makasih yeee, abis ini jangan aneh-

aneh lagi INGET!, oy.. ketinggalan buat pandu/tante hehehe tengkyu ya 

semangatnya, nanti kita betiga sering-sering nganar ya. Sukses buat kita, 

sukses buat kalian yang udah wisuda duluan semoga dapet kerja yang 

dipengen, aaaamin. Pokoknya makasih ya coretan–coretannya, warna–

warnanya buat empat tahun ini, semoga kedepannya lebih baik lagi buat kita. 

Terimakasih  

12. Terima kasih juga buat temen-temen @ADUSELON, Bang Satria, Aden, 

Hepsa (eca), Loy, Bogel, Uyung, Ali Syamsuddien, Rizal (Begh), Rachmani, 

Hadi ,Wori. Terus buat Nurul, Hani, Dewinta, Maritha, Maya, Bunga janati, 

Eeng, Indah (Kiting), Jodi, Fadri, Yogis, Anjas, Ade, Aris, Enggi, 

Desmon,Dita, Rombongan Batak (Sari, Jeni, Ani, Selly dan Dora), Izal, 

Gideon, Wayan, Ardiansyah, Daus, Gery, Cita, Erisa, Bunga Mayang, Astria, 

Oyen, Sari Sukma, Thio, Rofii, yang selalu jadi temen diskusi skripsi dan 

mewarnai perjalanan penulis selama kuliah. 

13. Terimakasih buat Bolobolo, Mamak, Ipan, Acung, Wati sama Junet semangat 

uy, meski jauh, beda fakultas beda universitas tetep semangat ngerjain 

skripsinya. Buat Sarap cepet lagi cari kerja udah lama tuh nganggur, hehehe. 



14. Terima kasih untuk Himagara 2007, 2008, 2009 Mbak Nia, Bang Ruli, Mbak 

Rivha, Bang Izul, Bang Brow, Kak Edo abang-abang dan mbak-mbak yang 

tidak bisa ditulis satu persatu. 

15. Terima kasih untuk adik-adik Himagara 2011, 2012, dan 2013 Purnama, 

Pewe, Sherly, Frisca, Dara, Yuli, Umay, Maya, Silvy, Rio, Ayu yang nggak 

bisa disebutin satu-satu terimakasih untuk semuanya. 

 

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. Amin 

Penulis 

 


