
 

SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 

 

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan atas 

Penerbitan Brosur Pemasaran oleh Perusahaan Pengembang Perumahan 

(Developer)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis 

berharap skripsi ini dapat berguna bagi diri penulis sendiri, pembaca, serta dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi 

konsumen perumahan. 

 

Penyelesaian penelitian ini merupakan usaha penulis yang tidak lepas dari 

bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan 

ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih setulusnya 

kepada: 

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

Lampung; 

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

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai 



Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, 

kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

3. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., Pembimbing II yang telah  

bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

4. Ibu Yennie Agustine, S.H., M.H., Pembahas I yang telah memberikan kritik, 

saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

5. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, 

saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Pembimbing Akademik, yang telah membantu 

penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

7. 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; 

8. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah, Mama, 

dan Adikku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, 

perhatian, dan selalu mendoakan serta mengharapkan keberhasilanku sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh Keluarga Besar (alm) Hi. Djamili dan (alm) Abdul Aziz, Paman, Bibi, 

dan sepupu-sepupuku, yang selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada 

penulis dalam menjalani hidup. 



10. Om Riswandi sebagai Direktur Produksi PT Pualam Tunggal Sakti, yang telah 

memberikan kesempatan untuk melakukan riset serta membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabat-sahabat terbaikku dari Sekolah Menengah Atas Intan Oza, Masayu 

Indah, Desy Ariyanti, Tito Kurniawan, Yadika Gamalia, dan William, 

terimakasih atas persahabatan yang indah ini. 

12. Sahabat-sahabatku tersayang Moehammad Rilly Patriotika, Triana 

Rahmadani, Ni Putu Ratih Kartikasari Meutia Kumala Sari, Jimmi Erda 

Perwira, Ni Putu Yudiastuti, Nasrida Yusrina, Ahmada Basyara dan Andi 

Kusnadi, terima kasih atas persahabatan yang tulus dan dukungannya selama 

ini. Semoga persahabatan kita akan terjalin selamanya. 

13. Teman-teman seperjuangan Topan, Dendri, Shifra, Melia, Gusti, Devy Citra, 

Diah Ayu, Ario, Eka Candre, dan seluruh teman-teman Hukum Keperdataan 

’10 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan 

kerjasamanya. Semoga kita semua sukses. 

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2010. 

15. Almamater Tercinta, Fakultas HukumUniversitas Lampung. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

kita semua, Aamiin. 

      Bandar Lampung,    Juli 2014 

Penulis, 

 

Marselyna Atalanta 


