
 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, karena dengan Pertolongan-NYA penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam 

proses pengerjaan, namun penulis berhasil menyelesaikan dengan baik. Skripsi ini 

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarja Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung dengan judul : PERAN PEMERINTAH DESA 

DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 

 

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan 

serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang 

setulus-tulusnya kepada: 

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

Universitas Lampung. 

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

Negara Fakultas Hukum Unuversitas Lampung. 

3.  Ibu Eka Deviani, S.H,. M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah 

banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian 

skripsi. 



4. Ibu Nurmayani, S.H,. M.H. selaku Pembimbing Pertama yang telah 

banyak memberikan bimbingan selama penyelesaian skripsi. 

5. Ibu Upik Hamidah, S.H,. M.H. selaku Pembahas Pertama yang telah 

memberikan masukan guna perbaikan skripsi ini. 

6. Ibu Ati Yuniati, S.H,. M.H. selaku Pembahas Kedua yang telah 

memberikan masukan guna perbaikan skripsi ini. 

7. Ibu Dona Raisa, S.H,. M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis 

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, atas bimbingannya dan pengajarannya selama 

penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

serta para staf dan karyawan yang telah membantu penulis dalam proses 

akademik dan kemahasiswaan atas bantuan selam penyusunan skripsi. 

9. Kedua orang tuaku yang selalu menjadi inspirasi memberikan dukungan 

baik materil maupun pikiran serta selalu mendukung tingkah laku dan 

tindakanku. 

10. Kedua orang tua baru ku Bapak Untung dan Ibu Siti Khotijah yang selalu 

mengirimkan do’a terbaik untukku. 

11. Teman-teman seperjuanganku : Neni Kurniah, Ika Nursanti, Putri Utami, 

NI Made Ayu Sumerti, yang selalu memberikan semangat dan informasi 

terupdate. 

12. Seseorang yang selalu memberikanku semangat yang luar biasa dalam 

bentuk apapun yaitu kekasihku, terimakasih  telah meluangkan waktu dan 

fikiran. Sincerely, I’m lucky to have you, Nurman Fauzi, Spd,. Msi. 



 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan 

negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan 

terutama bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih. 
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