SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT., karena atas
rahmat dan pertolonganNYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Varietas Tanaman di Indonesia.
Shalawat dan salam kepada guru terbaik sepanjang zaman, Muhammad SAW.,
yang mengajarkan jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi ummatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui skripsi ini penulis
banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu dan pengalaman baru secara langsung,
yang belum pernah diperoleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman
tersebut kelak dapat bermanfaaat dimasa yang akan datang.

Skripsi ini tidak dapat tersusun tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak,
oleh karena itu merupakan kewajiban untuk menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lampung;
2. Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum
Perdata;

3. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Pembimbing akademik yang telah
memberikan arahan, waktu dan bimbingannya dalam setiap permasalahan
akademik yang penulis hadapi;
4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., Pembimbing I yang senantiasa memberikan
waktu, saran, masukan, dan bimbingannya selama perbaikan dan penyelesaian
penulisan skripsi ini;
5. Ibu Yennie Agustin M.R., S.H., M.H., Pembimbing II yang senantiasa
memberikan waktu, saran, masukan, dan bimbingannya selama perbaikan dan
penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. Pembahas I yang telah memberikan waktu,
saran, masukan, dan bimbingannya guna perbaikan dan penyelesaian
penulisan skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan waktu,
saran, nasehat dan bimbingannya guna perbaikan dan penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan atas
bantuannya selama ini;
9. Ayah dan Ibu yang selalu menyayangi dan mendoakan. Adik-adikku, Budi,
Septi dan Fahmi, terimakasih untuk kasih sayang dan motivasi kalian, dan
Wak Lan yang banyak membantu dan memotivasiku untuk sukses;
10. Seluruh sahabat, murabbi, teman MMF ’06, adik-adik MMF ’07,’08, dan ’09,
teman kuliah, teman sesama bimbingan skripsi dan teman seperjuangan
dimanapun berada tanpa terkecuali, serta seluruh pihak yang telah banyak
membantu, terima kasih banyak atas bantuan, semangat, motivasi, dan doa

kalian, semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan kalian dengan balasan
yang jauh lebih baik. Spesial untuk ukhuwah yang terjalin begitu indah di
FOSSI FH, always remember “because we are family”.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi besar harapan semoga
skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.
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