
i

SANWACANA

Bismillahirrahmaannirahim,

Puji syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena

rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat iman, taqwa, dan ilmu, akhirnya skripsi ini

dapat diselesaikan. Skripsi  dengan judul “Pengelolaan Hak Ulayat Atas Tanah Di

Masyarakat Hukum Adat Pepadun Kabupaten Lampung Utara.” Skripsi ini

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pembuatan skripsi ini merupakan buah dari proses panjang, yang mana dalam

membuatnya selalu didukung dan dibimbing oleh berbagai pihak. Dengan

kerendahan hati peneliti dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi

Negara yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama proses perkuliahan;

3. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku  Sekretaris Bagian Hukum

Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama proses

perkuliahan;

4. Bapak Dr.Tisnanta, S.H., M.H.,selaku pembimbing utama atas kesediaanya

dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian

skripsi ini;
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5. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H.,selaku pembimbing kedua atas

kesediaannya dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses

penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H.,selaku pembahas serta penguji utama atas

kesediaannya dalam memberikan masukan, saran, dan kritik dalam proses

penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Nurmayani, S.H., M.H.,selaku pembahas kedua atas kesediaanya dalam

memberikan masukan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Administrasi

Negara, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat serta motivasi dalam

penyelesaian skripsi ini;

9. Bapak Ibu selaku Staf Administrasi Fakultas Hukum Unila dan Bapak Ibu

Staff Administrasi Bagian Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas

bantuan dan arahan dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini;

10. Ayah Drs.Effendi.M.M.,dan Ibu Dra.Ida Laila kedua orang tuaku tercinta dan

terbaik sepanjang masa. Terima kasih atas semua doa-doa, kasih sayang,

kepercayaan, nasehat serta motivasi yang tidak pernah ada habisnya dan

selalu sabar menunggu kesuksesan anak tersayang kalian. Kepada saudara

kandungku tersayang Dinara Zahira yang selalu memberikan dukungan

semangat yang tiada hentinya kepada peneliti;

11. Keluarga Besar Ayah dan Ibu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala dukungan dan nasehat yang telah diberikan;

12. Agustia Wirandika, Terima kasih untuk selalu menemani, memberikan waktu

luang, semangat dan bantuan pada saat menyelesaikan skripsi ini;
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13. Teman seperjuangan (Cindy Gadensa, Gasela Febrianda, Suzan Irwan,

Aprilia Rasyid, Ayu Ratna, Hayyuni Arwan, Bella Viranda, Hindiana Sava,

Surya Asmara, Dhana Febby, Rani Utami, Yollanda Viesivica, Chelsilia

Hernindos, Astari Maharani, Annisa Dian PH, Amilya Rahayu dan Nunik

Iswardhani) terimakasih atas semua bantuan, kerja sama dan semangat yang

selalu menemani selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini akhirnya

kita sah menjadi SH;

14. Sahabat terdekat semasa SMA (Desty Ayu, Lli Sufri, Khumaira, Riri

Anggraini, Lissa Malesa) yang selalu memberi canda tawa dan dukungan

serta semangat atas kebersamaan suka dukanya, kerjasama dan pengalaman

berharga selama ini;

15. Teman-teman seperti saudara (Michael Glen, Yayang Satria, Andhika, Irvan

Alvero, Mia Respani, Cidut) yang memberi warna semangat atas

kebersamaan suka dukanya selama ini;

16. Teman-teman SMP terima kasih untuk kebersamaan yang telah terjalin

sampai sekarang;

17. Teman-teman angkatan 2011 serta kakak dan adik tingkat Fakultas Hukum

Universitas Lampung, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini;

18. Bapak Drs.Murni Rizal,M.Si.,dalam pengawasan izin, terima kasih atas

waktu dan kesediaannya telah membantu memberikan informasi kepada

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

19. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu

persatu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas semua

dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
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Akhir kata peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung,

Penulis

Lady Usa Simpati


