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SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamiin. Segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, 

Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung 

dengan judul: “Pengikatan Pekerjaan Konstruksi Jalur Ganda 

Blambanganumpu-Giham Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk”. 

 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk 

itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.  

 

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan 

bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

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

Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu 

penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan 

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan 

meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi dapat berjalan 

dengan baik; 

4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah 

mencurahkan segenap pemikirannya, membimbing dan mengarahkan penulis 

dengan penuh kesabaran untuk meluangkan waktunya sehingga proses 

penyelesaian skripsi dapat berjalan dengan baik; 

5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., dan Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., 

M.Hum., sebagai Pembahas I dan Pembahas II yang telah banyak memberikan 

kritikan, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi 

ini; 

6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi 

dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan 

yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 
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8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis 

menyelesaikan studi; 

9. Teristimewa untuk Papi dan Mami yang telah menjadi orangtua terhebat yang 

tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tidak pernah 

putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya 

semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi 

alasan dibalik senyum tawa kalian; 

10. Adik-adikku, Dinda Anna Zatika, Dani Muhamad Fajar, Nurul Fadhila, 

Salma Syakira Azzahra terima kasih untuk perhatian dan semangatnya. Serta 

seluruh keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selama ini 

telah diberikan; 

11. Akhmad Nopriansyah, terima kasih untuk semua kesabaran, nasihat, 

dukungan, perhatian, dan yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk selalu berusaha hadir; 

12. Sahabat-sahabatku, Faraztya Purnama Sari, Ninda Agistia dan Sayori Rahayu 

terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, canda, dan semangatnya selama ini. 

Semoga kita semua sukses; 

13. Teman-teman seperjuangan di kampus, Devy, Ayu, Vega, Windy, Ghea, 

Zella, Bunga, Andin, Riris, terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, canda, 

dan semangatnya selama ini. Semoga kita semua sukses; 

14. Teman-teman semasa KKN, Nurul, Dewinta, Yogi, Riska, Fali, Rika, Hana, 

Bima, Daniel, dan Kepala Pekon (Pak Faisal) beserta Aparatur Perangkat 

Desa Cilimus, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran; 
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15. Teman-teman dPC, Gisna, Arin, Desta, Fraya, Heisha, Itqoh, Silvia, Vega, 

Via, Yournety, terima kasih untuk dukungan, bantuan, canda dan semangatnya 

selama ini. Semoga kita semua sukses; 

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

dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya; 

17. Almamaterku tercinta dan Keluarga Besar HIMA PERDATA beserta seluruh 

Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2010 “VIVA JUSTICIA”.  

 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa 

dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang 

membutuhkan terutama bagi penulis. Kritik dan Saran yang bersifat membangun 

sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.  

 

Bandar Lampung, September 2014 

 Penulis 

 

 

Ocktaria Triranti 

 

 


