
 

 

 

SANWACANA 
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memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

7. Bapak Agus Triono  , S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan 

saran, kritik dan arahan kepada penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan 
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Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya 

di Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak memberikan bekal 

ilmu pengetahuan (hukum administrasi negara) kepada penulis selama 
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membesarkanku dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas segala yang 

telah ayah dan ibu korbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat Amiin.  



11. Teman teman Ungkrang dan Anak Unggar terima kasih telah memberikan 

dukungan nya selama ini buat saya dan juga makin kompak ya njoy 
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pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang 
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