
 

 

MOTTO 

 

“Tak perlu berlama-lama merenungkan segala permasalahan karena 

hal tersebut akan semakin menghambat kita untuk “ 

MELANGKAH MAJU “ 

“Kejujuran, kepercayaan dan kerja keras adalah sebuah usaha 

untuk mencapai kebahagiaan “ 

( Indah yulyanti) 

 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai ( dari suatu urusan ) 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang 

lain, dan hanya Kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu 
berharap” 

( QS. Al Insyirah 5 – 7 ) 
  

Jadilah sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar 

( QS. Al Baqarah 152 ) 

 

Barang siapa menghendaki keselamatan di dunia hendaklah ia 
berilmu. Barang siapa menghendaki keelamatan di akherat, 

hendaklah ia berilmu, dan barang siapa menghendaki keselamatan 
kedua-duanya hendaklan ia berilmu 

( Al Hadist ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jangan pernah engkau berpikir bahwa seorang kawan adalah sahabat sejatimu, 
dan seseorang yang membencimu adalah lawan. Terkadang kawanmulah yang 
selalu menutupi keburukanmu hingga kamu terjerumus dalam kesalahan dan 

kesesatan, sebaliknya lawanlah yang selalu membuka keburukanmu hingga kau 
berbuat sesuatu untuk memperbaikinya. 

 
Jadi orang pintar itu bisa kau pelajari, jadi orang berani itu 
bisa kau pelajari, jadi orang kaya itu bisa kau cari tapi yang 

paling berarti dalam kehidupan ini adalah menjadi orang yang 
berguna dan berharga di mata  

Orang Tua Mu, Keluarga Mu dan Agama Mu 
 

( Indah Yulyanti ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persembahan 
 

Tiada kata lain selain syukur Alhamdulilah ku ucapkan 
kehadirat Allah SWT yang menguasai hidup dan mati 
seorang manusia, menguasai langit dan bumi 

 

Kupersembahkan Karya sederhanaku ini teruntuk 

 

Kedua orang tua ku dari Setiap sentuhan napas kasih sayang 
mama dan setiap tetes keringat  papa yang selalu menuntunku 

dalam akhlak islam dan keluarga   islami, yang selalu 
mendoakanku dengan setulus hati pada setiap langkah dan 

tujuanku, yang selalu mencintai dan menyayangiku tanpa pamrih 
agar dapat memberikan kebahagiaan untukku. 

 
Kedua adik-adik ku Rista Aprilya dan Riski Reza Sulton yang 

selalu memberikan kritik yang membangun 
 

Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan bantuan 
kepada penulis 

 
Untuk 

 
Seseorang yang selalu menjadi Inspirasi, Penyemangat, dan selalu 

memberikan keyakinan hingga aku menjadi diriku, serta selalu 
memberikan dukungan dan Doa nya untuk ku...... 

Thanks For All My Lovely 
 
 

Almamaterku Tercinta FISIP Universitas Lampung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 
 

 

 

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan atas karunia akal yang diberikan oleh 

Allah SWT, dan dengan akal tersebut penulis dapat melihat Kebesaran Tuhan dan 

berpikir bagaimana untuk mempelajari Kebesaran- Nya melalui ilmu-ilmu Nya 

serta berkat do’a dan restu kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Penerapan Prinsip Good 

Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa “ yang merupakan salah 

satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Lampung. 

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan maupun kesulitan 

dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. 

Namun berkat adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya 

penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari 



sepenuhnya, bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari yang 

diharapkan. Oleh kerena itu, penulis mengharapkan kritik san saran yang 

kontruktif dari semua pihak sehingga membawa ke arah pemikiran yang lebih 

maju. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima 
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Dosen Penguji penulis yag telah memberikan ilmu, saran dan koreksinya 

untuk kesempurnaan skripsi ini dan juga yang telah memberikan arahan 

bagi perkembangan pendidikan penulis selama  menjalani masa 

perkuliahan. 

3. Bapak Drs. Yana Ekana P.S, M.Si, selaku pembimbing utama yang sangat 

berdedikasi, atas dorongan, motivasi, pengarahan, bimbingan, bantuan, 

masukan, saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam 

menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen dan Staf FISIP Unila yang telah membekali penulis dengan 

ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan 

5. Bapak Abdurohim selaku Kepala Desa Kurungan Nyawa beserta 

perangkat desanya abang Hendri dan Abang Nizar yang telah banyak 

membantu dan memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Agus Salim S.Sos dan Ibunda Supriati 

Debasari H.S, A.Md yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan 

cinta dan sayangnya dengan penuh kesabaran. Terima kasih untuk setiap 



do’a yang terucap dan dukungannya, yang selalu menanti keberhasilanku. 

Dan adik-adikku Rista Aprilya dan Rizki Reza Sulton 

7. Kakekku ( Aji ) di Liwa yang selalu memberi dukungan dan mananti 

wisudaku, Uni Serun, Inan Rohani, Alak, Inan May, Mamak Awan, Bulek 
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keluarga besar ku. 

8. “ My Lovely ” yang selalu menjadi Inspirasi, Penyemangat, dan selalu 
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memberikan dukungan dan Doa nya untukku selama ini. 

9. Angkatan 2002 dan 2003 Ilmu Pemerintahan : Bang David ( Makasih ya, 

udah mau  jadi pembahas mahasiswa seminar penulis ), kak Eko 

Maristiawan, S.IP, Bang Lingga, Bang Medi, Mbak Tia, Bang Yahnu, 

Bang Igo. 

10. Temen-temenku seperjuangan Pemerintahan 2004 : Uci ( Wih yang udah 
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