
 

SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh 

isinya, serta hakim yang maha adil di yaumil akhir kelak.  Sebab, hanya dengan 

kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 

TENTANG CAGAR BUDAYA TERHADAP BANGUNAN PENINGGALAN 

BERSEJARAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran 

dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.  

 

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

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

3. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H, selaku Pembimbing I atas kesabaran dan 

kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap 



pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah  bersedia untuk 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah 

memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

6. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan 

kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

7. Ibu Marlia Eka S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi 

dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan 

yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi; 

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku yang telah menjadi pahlawan terhebat 

dalam hidupku, yang tiada hentinya melelahkan diri memberikan kasih 

sayang, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagian dan 

kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat 

membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum 

dalam kebahagiaan; 

10. Adikku Muhammad Rezki Ramadhani, terima kasih  untuk selalu mendoakan 

dan menjadi penyemangatku. Aku akan berusaha menjadi saudara yang 

mampu membanggakanmu; 



11. Seluruh keluarga besarku, uwak, bude, om, tante, sepupu dan keponakan 

tercinta. terima kasih untuk perhatian dan doa-doa yang terpanjatkan serta 

motivasi dalam pembuatan skripsi ini; 

12. Seluruh teman-teman seperjuangan kuliah terbaik yang ada dihidupku Surya 

Asmara, S.H., Johanna Manalu, T. Jessica Novia Hermanto, Mona Angelina 

S, Suzana Irwan, Rizki Aprilia, S.H., Hayyuni Arwan, S.H., Dhana Feby R, 

Gasela Febrianda, S.H., Bella Viranda, Yolanda Viesivca D, S.H., Ayu Rhatna 

Pratiwi, S.H., Rani Utami, S.H., Lady Usa Simpati, dan seluruh Teman 

Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2011 khususnya Jurusan Hukum 

Administrasi Negara, terima kasih untuk semangat serta dorongannya selama 

ini semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain; 

13. Teman-teman KKN di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kak Ike Patrisia, S.P., Kak Rendy Franata, 

S.Tp., Mba Resti Kartini,S.P., Valentina Silvi M. S.H., Ratu Chaterine Fajri, 

S.A.B., Ranis Dewinta Sari, S.E., Magista Vivi Anisa, S.Ked., Rahmat 

Walimbo, dan Pradhana Marlando.  Juga keluarga besar bapak lurah desa 

karta Minak Turunan Mega serta Bapak Syamsudin yang telah mengijinkan 

kami tinggal dirumah bapak. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 40 

hari. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

 



Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis 

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.  

 

 

Bandar Lampung, Agustus 2015  

Penulis, 

 

 

Renni Ledia 


