
SANWACANA

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji Bagi Allah SWT, Rabb semesta alam,  Sang

Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambaNya, Maha suci Allah, Dzat pemilik atas

seluruh ilmu tanpa batas. Dia-lah Penetap atas hukumnya yang Maha Adil, Rabb  yang Maha

Mulia dan memuliakan kita diatas makhluk-Nya yang lain. Rabb yang memberi kita jalan

keluar dari keputusasaan. Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang... Yang menguasai

segala sesuatu... Yang Maha Berhendak ...Yang Maha Memuliakan dan Menghinakan

hamba-hamba yang dikehendaki-Nya.

“Maka nikmat Tuhan Kamu yang manakah yang kamu dustakan..?? (Ar-Rahman:13)

shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasullah Muhammad SAW,

keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya.

Amin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang

berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pengeturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan Otonomi Desa” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Faultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masi terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi nini, saran dan kritik

yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan

kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan,

dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima asih

kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Satu atas kesabarannya dan kesediaan

meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya,



memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang sangat berharga dalam proses penyelesaian

skripsi ini;

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Dua atas kesabarannya dan kesediaan

meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya,

memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang sangat berharga dalam proses penyelesaian

skripsi ini;

3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembahas Satu, yang telah memberikan

kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;

4. Ibu Ati Yuniarti, S.H., M.H., selaku Pembahas Dua, yang telah memberikan kritik, saran,

dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;

5. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universutas Lampung;

6. Bapak Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademi, yang telah

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi

dalam memeberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang

diberikan kepada penulis selam menyelesaikan studi;

8. Mas Eko Wahyudi, S.P, om Huda, pakde Barman, mbah sumo kardi, mbah joe utomo, dan

seluruh keluarga besar di Tulang Bawang Barat, yang senantiasa memberikan dukungan

dan semangat serta telah banyak memberi inspirasi selama ini. Semoga apa yang telah

kalian Allah berikan balasan kebaikan ;

9. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2011, Birsye

Niadora, S.H, Angga Adi Yama D.P, Aisyah Muda Cemerlang, S.H, Andre Jevi Surya,

S.H, Elsha Venca Inditta, S.H, Eva rohmaniyah, S.H, Agus Suteja, S.H, Ratna Eka Sari,

Anisa Apriyani, Abdul Arifin, Fitri Agista dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang



tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga kita semua

sukses.

10. Seluruh teman-teman KKN Tematik di Desa Marga Tiga, Lampung Timur, Arif Lukman

Fauzun, Ayu Agustina, Sulistya Wardani, Dwi Ariyanti, Bambang Irawan, Aridza

Adiargo, Asna Lestari, Astri Ambun Sari.

11. Seluruh teman-teman Asrama Astid A, Esa Devi sefiani, Nurhikamah Harahap, Marlina,

Moriana Dewi, Mar Tini, Roaida, Siti, Puji, Erlin, dll;

12. Sahabat istimewaku, Amelia Zahra, Ning Hartati Setiasih, Yudi Wibowo dan

Muhammad Ridho. Saya benar-benar merasakan sebuah kebaikan yang tulus ketikan

kalian membantu saya .Thank you for all that you have given to me, hopefully all of

these are useful for all of us.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada

penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan

tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang

membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu

pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis,

Annisaa Toriqi


