
 

SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul 

“Wewenang Pengadaan Fasilitas Keamanan Perlintasan Kereta Api Di Kota Bandar 

Lampung”, dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi upaya pengembangan hukum lalulintas di Indonesia pada umumnya. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak, 

yang penulis yakin bahwa tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud. 

Penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada 

Bapak S. Charles Jackson, SH., M.H., selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Ati Yuniati, 

S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, 

serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan 

skripsi ini. Selain itu Beliau telah membuka wawasan penulis dan menambah pengetahuan 

yang sangat berharga. 

Penghargaan dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Dr. Hi. Heryandi, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung 

beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama 

mengikuti pendidikan. 



2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah 

banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak S. Charles Jackson, S.H., M.H. pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, 

pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya 

penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta 

memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan 

skripsi ini. 

5. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., pembahas dua yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Dita Febriyanto, S.H., M.Hum., dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa. 

8. Kakanda Dr. Hamzah, S.H., M.H., Pembantu dekan III dan Mas Rusmiadi S.H., Kabag 

kemahasiswaan yang telah banyak memberi dorongan semangat dan pengarahan selama 

penulis berproses di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

9. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing 

dan memberikan ilmunya yang semoga bermanfaat bagi penulis. 



10. Yang tercinta ayahanda H. M. Rois dan Ibunda Hj. Khomsatin., yang telah bersusah 

payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesederhanaan 

serta tidak bosan-bosannya mendoakan keberhasilan penulis. 

11. Adik-adikku tersayang, Khusnul Khotimah dan Ilhamsyah yang selalu mendukung dan 

mendoakan keberhasilan ku, 

12. Buat “kamu” yang selalu mengisi keseharian dan hatiku, terimaksih atas dukungan yang 

selalu tiada henti-hentinya untuk mendapingiku, membantuku, menjadikanku tetap semangat, 

serta semua yang telah kamu korbankan dan usahakan untukku  dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

13.Kanda Heryandi (cendi), Kanda Yoni Patriadi, Kanda Febri, Kanda Heri Wijaya, Kanda 

Angga Leo Nariski, Kanda Agus Tomi, Kanda Iqbal Ade Basrie, Kanda Arief Rachman 

Hakim serta kakanda yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak 

memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan semangat selama penulis menjadi kader  dan 

Presedium Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum 

Unila. 

14. Saudara-saudaraku sekaligus sahabat seperjuanganku presedium KHU 2012-2013, Suntan 

Satria Reva, Azam Akhmad Akhsya, Galuh Kahfie Husein, Andriawan Kusuma, Sutono, 

yang telah setahun bersama mengemban Amanah dan konstitusi Himpunan Mahasiswa Islam 

(HmI) untuk mengapdi menjadi Presedium KHU. 

15. Adinda-adindaku sekalian angkatan Basic Traning LK 1, Alif Kecil, Prabu Dafa dan 

Samudra Byzantium maupun yang Basic Traning LK 1 diluar KHU saya ucapkan terima 

kasih banyak telah aktif  berproses serta membantu kinerja saya selama periode pengurusan 

di KHU selama saya menjadi presedium. 



16.Sahabat-sahabatku dilingkungan HmI Cabang Bandar lampung, Ketum Muslim, Ketum 

Hadi, Makro, Panca, Bang Eendy, Bang Entol, serta sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah banyak memberikan dorongan semangat 

selama saya berproses menajadi kader di HmI. 

17. Sahabat-sahabatku selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dan di DPM FH priode 2012-2013, Yulius Nanda Sionaris, Ryan Agung 

Saputra,Liberty Maranata Sitepu, Timoteus Kristianto Silalahi terima kasih banyak selama ini 

telah menjadi sahabat terbaik dalam berbagi keluh kesah dalam susah dan senang. 

18. Teman-temanku di Kost Rahmayani yaitu, Aditya, Dwi, Dian yang selalu memberi 

semangat supaya cepat mengerjakan skripsi dan segera wisuda. 

19. Keluaga Besar Bapak Malih yang telah bersedia mengizinkan saya dan teman-teman 

selama 40 hari tinggal dirumah keluarga beliau pada saat saya Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 

Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. 

20. Sahabat- sahabatku Pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Jemanten 

yaituWilliam, Datas, Yomi, Ari, Topik, Eka, Ani, Santi, Novia. Terima kasih banyak berkat 

KKN selama 40 hari bersama kalian saya mendapatkan  keluarga baru. 

21. Serta semua pihak yang berada di luar kampus saya ucapkan terimaksih banyak kepada 

Yuk Ita yang selalu memberi saran dan masukannya, bayu sepupu yang ganteng dan cerdas 

yang selalu memberikan semangat, dan juga teman-teman di kampung Wayhindik kak Abas, 

kak Iron, Saprawi, apis, Ayah Aprizal yang membagi wawasan dan pengalamannya, serta 

pihak yang berada dilingkungan kampus yaitu Sari dan Emak yang baik hati . 



22. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan 

penyelesaian skripsi ini yang  tidak dapat disebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih. 

Penulis menyadari bahawa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran 

apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, namun 

demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga amal ibadah di 

terima oleh Allah AWT. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandar Lampung,     Juli 2014 

Penulis 

 

Muhamad Maliki 


