
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Om Swastyastu 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ide 

Sanghayang Widhi Wasa) pencipta alam semesta yang telah memberikan 

kebesarannya kepada penulis melalui kemudahan dan pertolongan yang tidak 

pernah terduga sebelumnya, serta karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN KEPEMIMPINAN 

DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (Studi Pada Desa 

Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri, namun 

banyak pihak yang memberikan bimbingan, motivasi, inspirasi, serta dukungan 

agar penulis dapat menyelesaikanskripsi ini. Atas segala bantuan yang diterima, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua ku tersayang ayah Wayan Siang dan bunda Wayan Same, 

ayah dan bunda adalah sosok yang luar biasa, karena kalianlah aku bisa 

menyelesaikan karya kecilku ini. Terima kasih buat ayah dan bunda atas 

kasih sayang yang telah kau berikan selama ini. Semoga ini awal yang indah 

bagiku agar dapat memberikan kebahagian untuk kalian, dan membuat 

kalian bangga. Semoga kalian selalu mendapatkan kebahagian dari Ide 



Sanghayang Widhi Wasa dalam hidupnya, selalu jadi keluarga kecil 

bahagia. 

2. Prof. Dr. Yulianto M.S selaku dosen pembimbing utama yang begitu baik, 

sangat mengarahkan aku untuk menulis skripsi ini, maaf jika aku punya 

salah selama bimbingan dengan bapak, terimakasih untuk semua 

masukannya, nasihatnya, dukungan dan semangatnya, semoga Tuhan selalu 

berikan keselamatan, dan kebahagiaan untuk Bapak.  

3. Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang begitu baik, 

sangat mengerti apa yang aku mau untuk menulis skripsi ini, ibu yang enak 

diajak bertukar fikiran dan pendapat, sosok yang sangat keibuan, kalau 

melihat ibu seperti melihat Bunda aku, yang masih cantik dan sangat 

energic diusianya. Makasih buat semuanya ibu, makasih untuk 

bimbingannya selama ini, untuk semangat dan dorongannya. Semoga Tuhan 

selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. 

4. Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Dosen Pembahas yang begitu baik dan 

senantiasa memberikan semangat dan masukan yang begitu besar hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

5. Dewi Brima Atika, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik, yang 

selalu memberikan bimbingan selama di bangku kuliah dan selalu 

memberikan dukungan atas segala kegiatan yang penulis ikuti, terima kasih 

bu atas segalanya yang diberikan selama ini.  

6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. dan Bapak Simon Sumonjoyo 

Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara, dan Ibu Nur selaku staf Administrasi Jurusan. 



7. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, dimana dengan ikhlasnya memberikan ilmu yang 

bermanfaat dan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis. 

Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan karunianya kepada beliau sekalian. 

8. Kakek dan nenek ku, dan Keluarga Besar ku. Terimakasih buat dukungan 

dan semangatnya selama ini. Makasih sudah selalu menjadi yang terbaik 

buat aku, makasih sudah selalu ada disamping aku, makasih banyak.  

9. Buat sepupu ku Nengah Darsane yang baru nikah, semoga menjadi keluarga 

yang harmonis dan cepat dikasih momongan. Yang selalu nagih janji, 

tenang aja aku gak bakalan lupa pasti segera akan aku tepati janji itu tunggu 

aja undangannya ditahun ini. 

10. Buat seke Joged Bumbung Mekar Sari, Wak Kik, Wakman, Wakgong, 

Pakade, Bapak, Pakman, Paktut, Paksenen, Blikerep, Bligede, Blibudi, Bli 

Wayansuji, Kadek, Putu dan yang belum disebutin namanya. Terimakasih 

buat dukungan dan semangatnya selama ini. Makasih sudah selalu jadi yang 

terbaik buat aku, teruslah berkarya dan ciptakan karya-karya seni yang 

indah.  

11. Buat teman-teman satu kontrakan ku Wayan Hastawa trimakasih sudah 

nganterin aku riset, Ketut Agus Sulandre semangat terus kuliahnya 

rintangan masih banyak yang menghadang didepan, Komang Swasta 

(MangAlay) trimakasih sudah ngasih makan ayam-ayamku dikontrakan 

kalau aku lagi pulang kampung dan semangat terus kuliahnya, Komang 

Irfan semangat terus kuliahnya jangan pacaran terus. 



12. Buat Farizal Okta Surya, yang selalu menjadi teman terbaik ku, trimakasih 

sudah selalu nemenin aku beli burung dan ayam  saampe nyasar kemenara 

siger, makasih juga sudah selalu nemenin aku kepasar tengah buat beli batu 

cincin. 

13. Buat Pandu Pamungkas S.A.N, yang selalu menjadi teman terbaik ku 

sahabat yang pertama kali kenal di GSG Unila, makasih sudah selalu bantu 

aku. Jangan suka ngambek-ngambek lagi ya. 

14. Buat Hadi Purwanto, trimakasih sudah mau jadi teman terbaik ku, maksih 

sudah mau jadi mahasiswa pembahas seminar hasil ku. Jadi tahun ini kan, 

akan selalu aku tunggu undanganya. 

15. Buat Gideon B. Damanik, makasih udah mau jadi teman terbaik ku, dan 

sudah mau jadi mahasiswa pembahas seminar hasil ku, makasih atas filem-

filemnya yang cukup membuat aku terhibur dikala rindu sedang melanda 

hidupku. 

16. Teman-teman ANE 010 Rofi’I, Dora, Sari Putri, Jenni , Padri , Ade, Jodi, 

Enggi, Nuzul, Karina, Nona, Sari Sukma, Dita, Tiok, Erisa, Desmon, 

Sahara, Buat Indah, Putri, Sari, Cory, Mery, Lusy, Aden, Julian, Hany, 

Tamy, Nurul, Maritha, Cahya, Bunga Janati, Maya, Indah Kiting, 

Abdurahman, Satria, Beg, Lica, Aris (Selamat atas gelar S.A.N. nya). 

17. Buat Ani, Anjas, Yogis, Eeng, Geri, Daus, Bogel, Tian, Efrido, Putri, nurul, 

Rahma, Rana, Uyung, Loy, Samsuk, Ali. ayo semangat ngerjain skripsinya. 

semangat jadi S.A.N yaaah 

18. Kakak tingkat dan Adik Tingkat ANE, kalian sosok yang luar biasa dan 

bersahabat. 



19. Buat Temen-Temen KKN makasih sudah jadi keluarga baru aku, buat 

Andrian, Yae Doni, Zulmi, Novan, Izal, Ratu, Nisa, Ratmita tetep kompak 

yah teman-teman. 

20. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi 

dan dukungannya. 

Akhir kata semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat serta hidayah dari 

Tuhan Yang Maha Esa dan mudah-mudahan semua yang turut membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Ide Sanghayang Widhi 

Wasa,,,SWAHE. 

Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia 

yang mendambakan sebuah kedamaian dalam konflik yang tak ujung padam. 

SWAHE. 

 

      Bandar Lampung, 02 April 2015 

      Penulis, 

 

      Wayan Darmawan 


