
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh 

 

Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, 

Rabb seluruh alam yang telah memberikan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung tepat waktu. 

Tanpa adanya kemudahan yang diberikan oleh-Nya takkan mungkin dapat 

terlaksana, oleh karenanya hamba senantiasa bersyukur atas segala yang telah 

diberikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sebaik-baik contoh 

dan tauladan Baginda Nabi Muhammad SAW, Beliau yang telah memberikan 

pencerahan kepada dunia.Penulis merasakan selama studi pada Fakultas Hukum 

Universitas  Lampung   mendapatkantambahan pengetahuan ilmiah dan akademis 

yang sangat berguna. 

 

Penulisan ini tidak terlepas dari adanya bantuan, dan partisipasi dari berbagai 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasihyang sebesar-besarnya kepada:  

 

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

Lampung serta para Pembantu Dekan. 

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



3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata. 

4. Ibu Marindowati, S.H., M.H.,Pembimbing utamaskripsi yang telah banyak 

mencurahkan waktu, ilmu, dan tenaga kepada penulis serta memberi 

bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H.,Pembimbing kedua yang telah 

memberikan banyak kesabaran, waktu, perhatian, ilmu, serta masukan dan 

saranuntuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

6. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., Pembahas utama skripsi penulis yang telah  

mencurahkan ilmu dan memberikan kritikan serta saran yang sangat 

berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

7. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Pembahas kedua yang telah banyak 

memberikan kritikan dan saran yang sangat membangun kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H.,Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan selama menjadi mahasiswi Fakultas 

Hukum Universitas  Lampung. 

 

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan 

dan diajarkan dengan ikhlas. 

 

 

 



10. SahabatCUPSAgha, Leo, Andi, Nazar, Novan, Ijuf. You are my best 

friends.Terima kasih atas kesabaran dan kebaikannya selama ini. Terima 

kasih sekali lagi atas suka duka yang kita jalani ini semoga makin 

mempererat tali persaudaraan dan pertemanan kita selama ini.  

 

11. Sahabatku Dhanu Handriya dan Silva Diana Sari. Terima kasih telah banyak 

membantu, mengajari, menasehati, memberikan motivasi dan dukungan 

dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam mengerjakan skripsi ini. You 

are my best friends too. 

 

12. Teman-teman seperjuangan perdata 2010 : Itqoh Fathayu Haisimi, Ocktaria 

Triranti, Romadhoni, Gilang, Kevin, Wana, Wisnu, Karila, Bismar, Taufan, 

Rindi, Jul, Sari Kurnia, Bella Mutia, Frederica, Karila Trisye Hutami, 

Dendri, Rizella,Oddy, Cristal dan teman-teman perdata lainnya yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan manis yang tidak 

akan terlupakan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

13. Teman-teman seangkatan yang selalu hadir dan selalu memberi cerita 

menyenangkan selamaperkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung: Vinda Fitria Ananda, Sudimantoro, Sarwo Edi, Ario Baskoro, 

Budiarto,Fadillah Usman, Denny Maulana, Aldi Jamet, Imam Syafei, Alm. 

Rojali, Antoni, Achmad Rifai, Begiyama, Aryo Adityo, Reki, Agung, Eric 

Barcelona,serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

namanya penulis ucapkan terimakasih. 

 



14. Seluruh keluarga besarku,  keluarga iqoh, keluarga silva, keluarga Cups, 

Keluarga Oktayang ikut berpartisipasi membantudan mendukungku dalam 

penulisan skripsi inipenulis ucapkan terima kasih. 

 

15. Teman-teman, rekan, dan kerabat yang ikut berpartisipasi dalam penulisan 

skripsi ini.  

 

16. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang saya yakin telah 

banyak membatu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. 

 

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. Saran dan kritik yang bersifat membangun 

akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah 

SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.Aamiin Allahuma 

Ya Rabbil’alamin. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

  Bandar Lampung, Juli2014 
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