
HALAMAN PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun yang tidak 

dicantumkan dalam daftar pustaka. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau 

pendapat orang lain yang ditulis atau diterbitkan kecuali yang tertulis dalam naskah ini 

dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

Selanjutnya apabila dikemudian hari terbukti terdapat duplikasi dan ada pihak 

lain yang merasa dirugikan maka saya bertanggung jawab dan menerima segala 

konsekuensinya. 

 

 

       Yogyakarta,    April 2018   

    Penulis 

 

       AJI PRATAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO 

 

“Belajarlah dari kekeliruan di masa lalu, mencoba bersama dengan cara yang 

berbeda, dan senantiasa berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan”. 

 

 

“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 

didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengerjarnya”. (Abraham Lincoln) 

 

“Jangan meremehkan orang yang berbuat baik padamu, kelak belum tentu kamu bisa 

mendapatkan yang sama”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya Ibu Tuginem dan Bapak 

Wardoyo yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan sabar sampai anakmu 

bisa memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.  

 

Terimakasih atas dukungan yang ibunda berikan kepadaku yang selalu mendoakan 

dan memberiku semangat dalam menjalani hidup ini. Terimakasih teruntuk Bapakku 

yang telah berjuang keras untuk membiyayaiku sehingga aku dapat menyelesaikan 

pendidikanku. Terimakasih untuk setiap tetes keringat yang engkau korbankan demi 

keberhasilan putramu. Semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan dan umur 

panjang, serta Rejeki yang melimpah. Amin  

 

Teruntuk adikku Dewi Anjani yang selalu membuat mas rindu dengan suasana rumah 

yang selalu ngajak jalan-jalan saat hari libur. Terimakasih untuk semua warna yang 

sudah anjani berikan kepada mas, semoga bisa menjadi penutan agar lebih semangat 

belajarnya dan semoga kelak bisa kuliah lebih tinggi dari kakakmu ini bisa menjadi 

orang sukses, berbakti pada orang tua dan berguna bagi bangsa dan Negara. 

 

Terimakasih saya ucapkan kepada bapak Dr. Inu Kencana syaafii M.si yang sudah 

membimbing saya dalam mengerjakan Skripsi ini terimakasih atas arahan dan saran 

yang bapak berikan kepada saya. 

 

Teruntuk Indiah Wahyu Liasari, S.Pd yang selalu memberi saya semangat dan 

mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi. Terimakasih sudah hadir dalam hidup 

saya dan menjadikan hidup saya lebih baik. 

 

Teruntuk teman KKN 138  terimakasih untuk kebersamaan dan canda tawanya. 

Meski sudah sibuk dengan urusan masing-masing semoga kalian sukses selalu.  

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami sampaikan kepada Allat SWT atas segala sesuatu yang telah 

diberikan-NYA kepada penulis baik berupa nikmat dan karunia-NYA sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan yang diinginkan. Besar harapan 

penulis hasil penelitian ini berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan 

Penyakit Masyarakat di Kabupaten GunungKidul Tahun 2017” bisa bermanfaat bagi 

kita semua. Dan bisa penulis jadikan sebagai pendukung bagi kelancaran studi 

kedepannya. 

Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materil demi 

kelancaran penulisan penelitian ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak 

kepada :  

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., selaku rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Ibu Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si., selaku dekan Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Muchammad Zaenuri, M.Si., selaku ketua program studi Ilmu 

Pemrintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

4. Bapak Dr. Inu Kencana Syafi’i, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah senantiasa meluangkan waktu dan telah banyak memberikan 

masukan ide-ide yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Juhari Sasmito Aji, M.Si., selaku Dosen Penguji I Skripsi yang 

memberikan masukan dalam skripsi ini.  

6. Ibu Dewi Sekar Kencana, S.IP., M.IP., selaku Dosen Penguji II Skripsi yang 

telah memberikan masukan dalam skripsi ini.  



7. Bapak dan Ibu dosen serta staff program studi Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Yogayakarta, yang telah senantiasa memberikan pelajaran 

dan pengalaman hidup selama saya menempuh pendidikan di kampus ini.  

8. Pemerintah Kabupaten GunungKidul dan instansi yang telah bersedia 

menjadi informan dalam penelitian skripsi ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas semua jasa dan 

kebaikan mereka, dan menjadi amal baik bagi mereka. Penulis juga menyadari masih 

ada kekurangan dalam hal penulisan dan penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun. Penulis ini berharap agar skripsi 

ini digunakan dengan semestinya dan semoga menjadi bahan rujukan serta manfaat 

bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.  

 

                  Yogyakarta, 7 Mei 2018 

 

             AJI PRATAMA 


