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meraih gelar Sarjana (Strata 1).  

Dalam Proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang 

telah membantu penulis dalam proses penyusunan sehingga laporan ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tanpa mengurang rasa hormat penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir. 

2. Kedua orang tua, Aliwun Kasim dan Ibu Elmin M. Bilondatu yang terus 

mengingatkan serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis 

untuk dapat giat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Oma, opa dan tante sekeluarga yang selalu memberikan dukungan kepada 
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Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi masyarakat Desa Dulamayo Selatan  

pada khususnya, Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gorontalo, serta bagi yang ingin melanjutkan kajian ini kedepannya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

   
  

Bandung, 07 Maret 2020 

 

 

Taufik Kasim 

10615023 


