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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaiku Wr.Wb 

Puji serta syukur, penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun usulan 

penelitian yang berjudul “NEGARA DAN KESEJAHTERAAN (Analisis 

Evaluasi Kebijakan Ketercapaian Program Pemerintah Upaya 

Mensejahterakan Petani Beras Dalam Program Revitalisasi Pertanian Di 

Purwaharja Kota Banjar)”. 

Usulan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun 

skripsi pada program Strata-1 di  Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu 

Politik, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dalam penyajian Proposal Usulan 

Penelitian penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam pembuatan dan 

penulisan, oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi dan saran yang sifatnya 

membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk penulisan skripsi 

selanjutnya. 

Penulis menyadari dalam melaksanakan penelitian ini tidak akan selesai 

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta yang tak henti-hentinya mendorong dan 

memberikan semangat agar senantiasa terus menerus berjuang sambil 

berdoa dan seluruh keluarga besarku terima kasih atas do’a, semangat dan 

dukungan yang diberikan selama ini; 

2. Dr. H. Iis Marwan, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Siliwangi; 

3. Fitriyani Yuliawati, S.IP., M.Si. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Siliwangi dan  sebagai Pembimbing I yang telah  membimbing juga 

mengarahkan dalam usulan penelitian ini; 

4. Akhmad Satori, S.IP.,M.SI. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan 

Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi; 
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5. Wiwi Widiastuti, S.IP., M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsil dan sebagai Penguji yang telah  

membimbing juga mengarahkan dalam usulan penelitian ini; 

6. Randi Muchariman, S.IP., M.A sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik sekaligus dan Pembimbing II yang telah  membimbing juga 

mengarahkan dalam usulan penelitian ini; 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Staf 

Kependidikan yang telah memberikan masukan baik dari konten ataupun 

sistematika; 

8. Rekan-rekan angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan, candaan 

dan masukan terhadap penulis dalam melaksanakan penelitian ini; 

9. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam menyusun usulan penelitian ini. 

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam menyusun usulan 

penelitian ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. 

Wasalammu’alaikum Wr. Wb.  

 

Tasikmalaya,    Juni 2019 

 

 

       Serlica Widia Wahyuni 

 


