
 

 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahrirabbil’alamin, dengan segala puji dan syukur penulis haturkan 

kepada Allah SWT, Tuhan pencipta alam dan beserta isinya. Sebab, karena hanya 

atas kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Praktik Usaha Jasa Layanan 

Rekreasi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu 

saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Lampung; 

2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum 

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai Pembahas I 

yang telah banyak memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini; 

3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesediaan dan 

kesabaran untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya 

serta memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya serta memberikan 

bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

5. Ibu Dianne Eka R., S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan 

kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 



 

6. Bapak Muhammad Iwan Satriawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, 

yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

7. Seluruh Staf Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta 

segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi; 

8. Teristimewa untuk Bapakku Kostaman, Ibuku Setio Pratiwi, S.E., terimakasih 

telah menjadi orangtua terhebat yang tak pernah berhenti memberikan kasih 

sayang, doa dan dukungan demi kelancaran dan kesuksesanku. Serta adikku 

tersayang Nastiti Dyah Ayu Gantari. Terimakasih untuk segalanya semoga kelak 

penulis dapat membahagiakan dan membanggakan bagi kalian. 

9. Untuk Yulia Dwiyanti terimakasih atas semua kasih sayang, senyum, tawa dan 

canda serta motivasi yang tak pernah berhenti sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Untuk saudara-saudara seperjuangan Himawan, Odi, Geri Doyok, Udin, Mamed, 

Abah, Okem, Darvi, Hilman, Putra, Eri, Ferdiyan, Lia, Fahmi, Deri, Terima kasih 

atas tawa, canda, pengalaman serta dukungan yang selalu diberikan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Untuk keluarga HIMA Perdata Bram, Abung, Imam, Fery, Gerri, Clara, Chelsi, 

Astari, Tari, Budhi, Ines, Ika, Prisca, dan teman-teman lainnya yang namanya 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas canda tawa serta, kebersamaan dan 

kerjasama selama mengemban ilmu.  

12. Untuk keluarga besar LSA dan gudangrupa David, Wicak, Rio, Teni, Dewak, 

Alex, Dede, Ruli, Mande, Yoga, Budi, Sueng, Harris, Bang Kiki, Wisnu, 

Gustario, Jimbo, Alvian, Dimas, terimakasih atas pelajaran dan support yang 

diberikan selama ini kepada penulis, Keep Support Our  Local Scene Bomber! 

13. Untuk sahabat-sahabat SMA Chevy, Phina, Adit, Sinta, Setiawan, Kardo, Adi, 

Solihin, Baim, Erwin serta sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Terimakasih atas segala dukungan dan saran yang telah diberikan kepada 

penulis. 



 

14. Untuk teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 yang namanya tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. 

   

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh 

dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna 

dan memberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya. Semoga segala 

perhatian, kebaikan, dan keikhlasan yang diberikan selama ini mendapat balasan dari 

Allah SWT. Amin. 

 


