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SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelanggaran Plagiarisme 

Berkenaan Dengan Cerita Pendek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah 

bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. 

 

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., Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

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

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing I atas 

kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, 

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;  
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3. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Pembimbing II yang telah  bersedia untuk 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

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

4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., Pembahas I yang telah memberikan kritik, 

saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, 

saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik, yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

7. Seluruh 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. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang 

penulis banggakan dan Mama tercinta yang telah banyak memberikan 

dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya 

semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa 

membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan; 

9. Adik-adikku Adi Indra Jaya Saputra dan Ali Riska Triansyah atas semua 

dukungan moril, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya; 

10. Sahabat-sahabat terbaikku Arjuna Frans Sisko, Fera Lestari dan Iis Priyatun 

atas semangat dan motivasinya; 
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11. Teman-temanku yang selalu menemani Ines, Herra, Andi MS, Aminah, Citra, 

Ayu, Johanna, Aprilia RW, Kresna, Andika, Beni, Andri, Indra Budhi, Imam, 

Asadillah; 

12. Teman-teman Hukum Keperdataan 2011  Clara, Bramantya, Gerri, Astari, 

Maya, Rae, Marullfa  yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan 

dan kerjasamanya; 

 

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

diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang 

membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan 

ilmu pengetahuan. 

 

                Bandar Lampung,     Oktober 2015    

    Penulis, 

 

    Ika Ristia Andini Putri 


