
 

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 kelah. Sebab, hanya dengan 

kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah 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 Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

 

 



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

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembahas I 

atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, 

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

3. Bapak Dr. Hamzah, S,H., M.H., Sebagai Pembimbing I yang telah  bersedia 

untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II yang telah  

bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., sebagai Pembahas II yang telah 

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

6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Akademik, yang 

telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

7. Teristimewa secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

Ayahanda yang penulis banggakan dan Ibunda tercinta yang telah banyak 

memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil 

juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan do’a yang tak pernah 

putus untuk kebahagiaanku dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya 

semoga kelak dapat membahagiakan, memmanggakan, dan selalu bisa 

membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan; 



8. Untuk kakakku kacek Hari Wandudi, cek Nena Puspita Sari dan cek Upi 

Linda Kasih, serta kakakku Hadi Taufik Hidayat terimakasih untuk motivasi 

juga dukungannya selama ini yang selalu mengingatkan dan membantuku 

dikala aku sedang berada dalam kesulitan, selalu mendoakan dan 

menyemangatiku. Semoga kita bisa terus membanggakan Ayah dan Ibu 

sampai akhir hayat; 

9. Untuk keponakan-keponakanku tersayang Fetra Sejati, Sella Uta Mindiyani, 

Aat Anggraeni, dan Muhammad Alwi Muzani; 

10. Teman-Teman Hukum Keperdataan Angkatan 2010 : (Alm. Tomy), Merly, 

Tammy, Dendri, Zul, Yomi, Ridwan, Ridho, Melia, Selly, Yuri, Gilang, 

Richad, Rindi, Bismar, Ricko, Abram, Jimbo, yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga kita semua sukses; 

11. Keluarga Besar UKMF PSBH kak Rafli, kak Andhika, kak Arga, bang Billy, 

bung Handy, kak Ijal, kak Adam, Idha, Reki, Raffky, Caca, Yola, Juju, Yama, 

Birsye, Anita, Cyntia. Kalian keluarga besar yang luar biasa dan terima kasih 

untuk kebersamaan, pengalaman, serta ilmu yang berharga yang saya tidak 

temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di PSBH; 

12. Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan : Eka Chandre Pratiwi, Diah 

Ayu Sartika, Sylvia Widya Chandra, Meutia Kumala Sari, Saut Maruli .T, 

Kelvin Antonius, Andi Asmoro, Ardiansyah Adiputra. Sukses untuk kita 

semua; 

 

 

 



13. Teman-teman KKN Desa Way Tataan : Alif Armandoni, Dani Aji Nugraha, 

Tammy Faiza Taufik, Fanni Destria, Nurul Husna, Refki Tahzani, Rosani 

Mutiara. T, Phartozy Silaen, Tri Naftaliasari, Dinasty Hematiara, Lica 

Chintya. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 40 hari, semoga kita 

tetap bisa menjadi keluarga dan sukses untuk kita semua; 

14. 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; 

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

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

 

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,  

Penulis, 

 

Romadoni 


