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Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada

Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Menguasai Ilmu

Pengetahuan dan Maha Adil Bijaksana yang telah memberikan nikmat, berkat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam

semoga selalu tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta

pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Pemenangan Cecep Sofiuddin Ali Dalam

Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung

Selatan” ini merupakan salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar Sarjana Ilmu

Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Lampung. Segala kemampuan telah pernulis curahkan untuk menyelesaikan

skripsi ini, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik yang

menyangkut isi maupun tulisannya. Untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari, bahwa tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari

berbagai pihak dalam hal materil maupun spiritual, penulisan skripsi ini tidak akan



terlaksana dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis dengan segala

hormat mengucapkan terima kasih kepada :

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

Politik Universitas Lampung.

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

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan selaku dosen

pembahas penulis yang telah bersedia untuk membimbing dan memberikan

arahan, masukan, semangat, serta saran kepada penulis.

3. Ibu Dr. Hj. Feni Rosalia, M.Si. selaku pembimbing utama, yang telah bersedia

meluangkan waktunya, dan memberikan motivasi serta arahan selama proses

bimbingan skripsi.

4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si. selaku pembimbing kedua dan selaku

pembimbing akademik, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

membimbing dan memberikan motivasi serta arahan selama proses bimbingan

skripsi.

5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan, Pak Sigit (selaku Sekretaris Jurusan), Pak Robi,

Pak Syafar, Pak Yana, Pak Syarif Makhya, Pak Piping, Pak Budi, Pak Arizka, Pak

Pitojo, Pak Amantoto, Pak Darma, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Dwi, terimakasih atas

ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

6. Bapak Cecep Sofuddin Ali selaku Kepala Desa yang telah membantu penulis telah

melakukan penelitian di desa Way Hui, Bapak Sahbari selaku Sekertaris Desa

Way Hui yang telah membantu penulis dalam kelengkapan data yang melakukan

penelitian di desa Way Hui, serta warga desa way hui yang telah membuka diri



untuk memberikan informasi yang di perlukan penulis terimakasih telah

mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian.

7. Papaku tersayang Wantoro dan Mama tersayang Yuliwati, S.Pd. terimakasih atas

segala perhatian, rasa cinta dan kasih sayang serta doa tulus yang tiada henti-

hentinya selalu di berikan untukku. Kalian selalu mengajarkan kesabaran

kepadaku, mengajarkan arti perjuangan tanpa melupakan Sang Pencipta,

terimakasih atas tetesan keringat yang kalian curahkan, Yoan janji akan jadi anak

yang paling membanggakan buat papa dan mama.

8. Adikku tersayang Yudha Setiady cepet sembuh yaa sayang kita cuman berdua jadi

kita harus buat mama dan papa bangga memiliki kita, kita buktikan kalo kita bisa

jadi anak mama dan papa.

9. Nenekku Tersayang Dewi Ratna terimakasih atas perhatiannya, sehat terus ya tanta

gadis cantik kebanggaan keluarga besar, tanta harus sehat terus sampai melihat

encim menjadi orang sukses dan bisa banggain mama papa serta tanta yang bisa

melihat cucu tanta jadi orang sukses. Aminnnnnn

10. Kakekku tersayang Alm. Idris Warijan dan Nenekku tersayang Alm. Suariyem,

kalian yang tenang disana dan tuntun cucung mu ini dari jarak yang cukup jauh

disana agar menjadi orang sukses agar bisa membanggakan keluarga serta mama

dan papa. Aminnn

11. Keluarga US (Umpu Singga), Alm. Robinson US, papi alhamdulilah emcim udah

bisa menyelesaikan S1 doakan encim bisa jadi orang sukses yaa pi . Herawati

US terimakasih meses yang udah membantu segalanya untuk keluarga encim

maupun keluarga besar. Amir Yusmeri Abah jadi Anggota Dewan yang amanah



bah, bantu encim ikut jalur abah yaa, hehhe. Aminnn. Lena Sari lanjutkan cin

dinas sorenya, hahhaha. Nida Sari terimakasih icik cantik atas nasehat-nasehatnya

selama ini. Helendra Sari (Susi), Reni Merina (Ota), Nina Tria Martalisa (Cici),

Neta Flonentika, Melinda Setiawati, Hexsa Ayu, Ilhamrudi Setiawan, Hanny

Anggraini Guba (Eses), Fenny Francica Guba (Denti), Uni Osi, Unce, Nirmala

Dewi (Indah), Angga (Enjun), Sela, Mirna, Agung, Ivan Lendi (Bung), Vivi

Devita, Putri, Flora, Henda, Hendi, Sabila terimakasih semua atas dukungnya :* :*

12. Keponakanku yang lucu-lucu, adek naya, adek intan, adek aya, adek ara, adek

yori, ibuan, uyek, adek cika, adek vika, serta calon keponak-keponakan ku yang

akan lahir didunia, lahir dan datang kedunia dengan selamat ya dek jangan kurang

sedikit apa pun. Aminnnn

13. Teman seperjuangan Siska Fitria yang sudah duluan mendapatkan gelar S.IP.

hahaaha semoga amanah kawan cepet dapet pekerjaan yaa kawa, kalo udah sukses

jangan jadi orang sombong, hihihi. Reddyah Renata Suharno hay kawan udah SIP

duluan yaaa . Okta Purnama cepet pur nyusun ditunggu mama mertua tu bawa

gelar sarjananya, hehehe. Tano Gupala terus berjuang no jangan patah semangat

cayo tano. Iin Tajudin hay ketum paling kece seantero jaman kepengurusan cepat-

cepat nyusun skripsi yaa puay jangan ngurusin organisasi mulu :D

14. Buat temen-temen seperjuangan pemerintahan 2010 yang tidak bisa satu persatu

disebutkan namanya, Aditiya Darmawan, Novranda Yudha Satria, Robby Ruydha,

Dhani Kurniawan, Ekky Julian DS, Gandi Afriandi, Kevin Aditya, Maulana

Rendra, Novrico, Putra Ramadhan, Raditya Febrian, Shinthia Dwi Utami, Tiffani

Anandini, Pebri Dwi, Yosita Manara, Tiara Angina Putri, Uli Kartika, Ryan



Maulana, Ricki Ardian, Dita Purnama, Prananda Genta Reza, Nur Asriani,

Komang Jaka, Dicki Renaldi, Andrealius, Ali Wirawan, Aris Gunawansyah, ,

Prasaputra, Rangga Giri, Antarizki, Riendi, Aditya Arif, Mirja

15. Abang dan Mba Pemerintahan yang sentiasa telah membantu dalam proses

pembuatan skrpsi ini Bang Jona Hutagaol, Bang M.Redho P.P, Bang Rikiyansyah,

Bang Edwin, Bang Hafis, Bang Habrianda Bukit, Bang Ryan Stevi, Bang Destoni,

Mba Yusi, Mba Gusti, Mba Fei

16. Sahabat yang tak akan lekang oleh waktu Alfiana Mutiara Utami, Resti Vina O,

Edo Akbar Yamin, Arif, Fahmi Kusnadi, dan Fajar hay sahabat kapan kita

kumpul-kumpul lagi, bercerita, bercanda gurau  hayo siapa yang bakal merid

duluan ? :p katanya dimulai dari alfi duluan yaa yang bakal merid :D

17. Teman-teman KKN Ardi, Beni, Bram, Jeny, Loy, Nita, Prima katanya janjian

bulan Juni ketemuan denpan GSG, hahhaa ternyata semua itu meleset... buat bapak

kades dan ibu terimakasih buat selama yoan disana atas jamuannya 

18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung dan terakhir untuk seluruh rekan

yang telah berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikianlah kata pengantar ini disusun, mohon maaf atas semua kekurangannya dan

semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan oleh berbagai pihak,

selamat membaca dan terima kasih.

Bandar Lampung, 16 September 2014

Penulis,

Yoan Yunita


