
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 
 
 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pegawai Pengawas Dinas Tenaga 

Kerja Kota Bandar Lampung Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap 

Perusahaan Outsourcing di Bandar Lampung”. 

 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tentunya 

tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, 

maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terima kasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

3. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi 

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. 



4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Erwin Arifin, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah sabar 

memberikan bimbingan dan pengarahan serta meluangkan waktunya kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak Elman Edi Patra, S.H., M.Hum, selaku Pembahas I yang telah 

memberikan saran dan kritik untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas saran dan kritik 

yang membangun demi perbaikan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen pengajar dan staf  karyawan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, Mbak Hera, Mas Wasiran, Prof Misyo dan lainnya yang telah 

membantu penulis dalam menjalankan proses penyelasaian skripsi ini. 

9. Kepala Dinas, staf Pegawai Pengawas, dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja 

Kota Bandar Lampung yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis 

dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini. 

10. Keluarga tercinta : Ibunda sulasmi dan ayahanda Sunarto, serta kedua adikku 

Diah dan Tomi berjuta trimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang dan 

keceriaan yang selalu dihadirkan kepada penulis sehingga membuat penulis 

selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk kalian. 

11. Sahabat-sahabat terbaikku, Ratih, Rosi, Rona, Rini, Merlia, Gita, Risa, 

Fenyka, Qory. Terima kasih atas kebersamaan, nasihat, doa, motivasi selama 

ini, semangat dan pelajaran hidup yang kalian berikan sangat berarti bagi 

peneliti, “Friendship For Ever and For Always”. 



12. Teman-teman “Teddy Bear” (Furqon, P-Man, Onta, Misbah, Risti, Indah, 

Rhe2), trimakasih atas kebersamaan dan keceriaan yang selalu dihadirkan 

sehingga penulis dapat lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman-Teman seperjuanganku, Risa, Giskar, Pipin, Tri Agustina, Della, 

Aulia. Trimakasih atas kerjasama, kebersamaan dan dukungan yang telah 

diberikan dari awal penyusunan sampai terselasaikannya skripsi ini. Sehinnga 

membuat penulis dapat selalu terpacu untuk segara menyelesaikan skripsi ini 

dan mendapatkan gelar SH bersama-sama. 

14. Teman-temanku di kost Triwandini : Anggun, Ngah Lia, Anggi, Nova, Mbak 

Pon, Mbak Wanti, Viki, Soraya, Anisa, Uci, Mbak.Dinda dan masih banyak 

lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, trimakasih atas 

kebersamaan, canda tawa dan support yang selalu dihadirkan. 

15. Teman-Teman Teratai, Mbak Anis, Mbak Falentina, Mbak Eka, Mbak Umi, 

dll. Yang telah menemaniku dan membimbingku di awal kedatanganku di 

bumi Ruwa Jurai tercinta. 

16. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 

2006, dan. 

17. Almamater tercintaku, Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan, sehingga berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun, 

sangat diperlukan demi perbaikan dimasa yang akan datang.  



Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal dan kebaikan yang mereka 

berikan kepada penulis. Amin. 

 
Bandar Lampung, 15 Februari 2010 

Penulis, 

 

 

Rizka Amalia Winoto 

 

 
 

 


