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Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan

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

Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

setulus-tulusnya 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 S. Charles Jackson, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan

Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah

banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi.



4. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembahas Pertama dan Bapak

Agus Triono, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua yang telah banyak

memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Nurmayani, S.H., M.H.,  selaku Pembimbing Akademik selama penulis

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

6. Bapak Hilmawan, Ssos, selaku Ka.Subag.Sumb. Wajib & Humas PT. Jasa

Raharja Cabang Lampung. Ibu RR Siti Marsha R, SE selaku PA Administrasi

Klaim PT Jasa Raharja Cabang Lampung. Bapak Ariansyah, Amd, Kaubag

Adm Klaim PT Jasa Raharja Cabang Lampung.  Bapak M. Amrizal, Aiptu,

NRP 67120285, yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara

demi penelitian skripsi ini.
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