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SANWACANA 

Alhamdullilahirobbil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah 

SWT yang telah memberikan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 

ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW, yang telah memberikan teladan dalam setiap kehidupan baik kepada keluarga, 

sahabat, dan penerus-penerus risalahnya hingga akhir zaman. Tesis dengan judul 

“Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah” 

adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sain di Universitas 

Lampung. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Agus Hudoyo, M.Sc., sekaligus pembimbing pertama atas 

kesediaannya memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyelesaian tesis 

ini; 

2. Bapak Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Magister 

Ekonomi Pertanian/Agribisnis Universitas Lampung sekaligus pembimbing 

pertama atas kesediaannya memberikan bimbingan dan saran dalam proses 

penyelesaian tesis ini; 

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Ali Ibrahim Hasyim, M.S., selaku Ketua Program 

Pascasarjana Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung, sekaligus dosen pembimbing akademik dan Pembahas pada tesis ini, 

terima kasih atas masukan, saran, dan nasehatnya; 
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4. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung; 

5. Istriku dan anak-anakku yang telah memberikan perhatian, motivasi, kasih sayang 

dan do’a yang tak henti-hentinya; 

6. Orang tua dan saudara-saudaraku tercinta atas dukungan dan doanya; 

7. Teman-teman Magister Ekonomi Pertanian/Agribisnis Universitas Lampung 

angkatan 2009, yang senantiasa memberikan dukungan, saran, masukan, nasehat, 

dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini serta kebersamaan dan keceriaaan 

yang kita lalui bersama; 

8. Seluruh staf dan karyawan Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unila yang 

senantiasa membantu dan memberikan dukungan, saran, dan motovasinya; 

9. Karyawan-karyawati di Program Pascasarjana Magister Agribisnis, Mba’ Ayi, 

Mba’ Iin, Mas Bo, Mas Kardi, dan Mas Boim atas bantuannya; 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah 

diberikan. Semoga karya kecil yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhirnya, penulis 

meminta maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun. 
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