
KATA PENGANTAR 
 

 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan 

rahmat dan karunia-Nya yang telah memberi kelancaran dan kemudahan dari awal 

kegiatan dan pembuatan  laporan hingga selesai.  Penulis dapat melaksanakan dan 

menyelesaikan kegiatan PKPM di Desa Godang Rejo Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur. 

 
 

Tidak terasa pelaksanaan PKPM di Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur telah selesai. Banyak hal yang bertambah selain 

pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara. Sikap masyarakat yang sangat 

menghargai, membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan sangatlah memotivasi 

saya untuk melaksanakan setiap program PKPM dengan sebaik-baiknya.  Sebagai 

hasilnya, semua program PKPM dapat berjalan dengan lancar. 

Tak lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak 

yang telah membantu menyelesaikan PKPM ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan 

kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberi kehidupan, keselamatan dan kesehatan baik 

jasmani dan rohani. 

2. Ayah, Ibu dan kakak-kakakku tercinta beserta keluarga besar yang telah 
 

memberi semangat, Do’a dan motivasi kepada penulis. 
 

3. Bapak  Dr.  (Can).  Ir.  Firmansyah  YA,  M.B.A.,  M.Sc  selaku  Rektor  IIB 

Darmajaya. 

4. Ibu Aswin, S.E., M.M Ketua Program Studi Manajemen IIB Darmajaya. 
 

5. Bapak M Saputra, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan, terima 

kasih banyak atas segala masukan support, kritik dan saran  yang Bapak 

berikan kepada saya. 

6. Bapak Tekat selaku Kepala Desa Gondang Rejo (32A), terimakasih telah 
 

bersedia menerima kami di Desa ini. 
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7. Segenap jajaran Bapak dan Ibu kepemerintahan kantor Desa 

Gondang Rejo (32A) yang telah memberikan tenaga dan waktu 

begitu berharga sehingga dengan mudah untuk menyelesaikan 

PKPM ini. 

8. Warga masyarakat RT 06 Desa Gondang Rejo (32A) terima kasih 

atas kerja sama dan bantuannya selama kegiatan berlangsung. 

9. Semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan kegiatan PKPM 

yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

 
 

Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya membantu dalam proses 

belajar dimasyarakat serta berbagai macam kegiatan selama pelaksanaan 

program kegiatan Praktik Kerja dan Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

mendapat Ridho dan balasan dari Allah SWT. 

 
 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya 

membangun, diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan kemajuan 

bersama. Penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca pada 

umumya dan masyarakat khususnya. Aamiin 

 
 

Gondang Rejo, 31 

Agustus 2020 
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