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Alhamdulillahirobbil’alamin...

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berbagai

nikmat, karunia, rakhmat, petunjuk dan kasih saying Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Camat Jati Agung Dalam

Pembanguna Fisik Desa” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari

bantuan, arahan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan

ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas

Lampung.

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

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

sekaligus pembimbing yang telah membimbing, saran, arahan, meluangkan

waktunya dan pemikirannya kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai

akhirnya mencapai gelar S1.



3. Bapak Drs. Sigit Krisbiantoro, M.I.P. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Pemerintahan, sekaligus penguji dan pembahas yang telah banyak

memberikan wawasan ilmu, masukaan, kritik, motivasi, nasehat dan semua

yang berharga untuk bekal ke depan kelak.

4. Seluruh Dosen Fisip Unila yang telah membekali penulis dengan ilmu dan

pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan;

5. Seluruh Staf dan karyawan FISIP Unila yang telah banyak membantu penulis

kepada Staf Ruang Baca Fisip, terima kasih atas pinjaman buku-buku selama

ini.;

6. Kantor Kecamatan Jati Agung dari Ibu Camat beserta staf Kecamatan yang

telah membantu penulis dalam melaksanakan penilitian , penulis berterima

kasih atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan;

7. Motivasi hidupku yang teristimewa kepada kedua Orang Tuaku ( Papa ,

Mama), yang telah membesarkan, mendidik dan membimbingku dengan

penuh kesabaran serta penuh kasih sayang dan takkan terbalaskan oleh

apapun. Terima kasih Papa dan Mama.

8. Untuk adikku Annisa Dwi Anggreni Kusuma tetep semangat dalam mencapai

cita-citanya yang di inginkan, tetep rajin jadilah kebanggan keluarga ya …;

9. Untuk orang yang selalu menemani perjuanganku NL terima kasih sudah

selalu ada buat saya menemani, membatu serta memberikan semangat dalam

menjalani hidup.

10. Bapak Ainul huzni beserta keluarga yang telah banyak membantu penulis dari

awal sampai akhir dalam menulis skripsi ini.



11. Teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2008 yang mandiri maupun

regular yang selalu member dukungan .

12. Teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2009; khususnya novita dan

hadi,ridhal yang sering menjadi teman ngobrol.

13. Teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2010 mirzan, rendi, novrico, okta,

tano, aditya arief, rendra, dimas, hazmi, dejol, jaseng, adit darmawan yang

bersedia menemani untuk mengulang kuliah dan teman ngopi di kantin ;

14. Teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2011 khususnya caca, indah,

miranti dan restia atas kesediaannya menitipkan absen kalo lagi kepepet hehe;

15. Untuk teman-teman seperjuangan aditya fermanda, Nindi, IZI, Nira, Aya yang

berjuang dan tetap berdiri walau dibilang angkatan tua yang gak lulus-lulus

dan saling membantu..thank u ya kalian semua teman yang berharga dan

bersejarah ditinjau dari umur 

16. Untuk kance-kance sepermainan yang bersedia memberikan waktunya dikala

saya malas kuliah dan butuh teman sharing bukit, tio, iwan, andi, janto, andri

marta,ardi,agung novrian, andri rifkiansyah, riksa hemameru terimakasih atau

waktu dan kadang bisikan setannya tanpa itu hidup saya tak berwarna jayalah.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu, yang telah kenal penulis

dan meraka yang telah memberikan arahan , motivasi, dukungan, dan belajar

untuk lebih baik dalam memberikan pelajaran berarti dalam hidup ini.



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

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, November 2015
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