
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillahirabbil ’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung” 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas  Lampung. 

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun 

penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun 

penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga 

penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus 

kepada : 

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

Lampung; 

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi 

Negara sekaligus Pembahas I (satu) atas kesediaannya dan kesabarannya 



untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya 

skripsi ini; 

3. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum 

Admnistrasi Negara sekaligus Pembahas II (dua) atas kesediaannya dan 

kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar 

terselesaikannya skripsi ini; 

4. Bapak Sudirman Mechsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I (satu) yang telah 

meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi yang 

sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak 

mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi melalui kebiasaan dan 

pemikirannya telah memberikan banyak sekali pelajaran hidupnya sehingga 

menjadi inspirasi dan pedoman yang Insya Allah akan selalu dipegang teguh 

oleh penulis; 

5. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II (dua) yang telah 

meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi, 

masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini; 

6. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak 

mengajarkan nilai-nilai moral kehidupan kepada penulis selama di Fakultas 

Hukum Unila. Terima kasih atas segala bimbingan, dan waktu yang 

diluangkan selama ini untuk penulis;  

7. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu 

dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi 

Fakultas Hukum Universitas Lampung; 



8. Pak Marlan, dan Pak Misyo yang telah menjadi teman ngobrol ketika 

menunggu dosen dan membantu penulis menyelesaikan urusan administrasi; 

9. Bapak Toni Ferdiansyah, S.T. sebagai Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandar 

Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan 

wawancara pada saat penulis melakukan penelitian; 

10. Bapak Yaswarli, S.ST. sebagai Kepala Seksi bidang perencanaan dan 

pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat 

penulis melakukan penelitian; 

11. Bapak Bpk. Fauzi Japri, Bpk. Kardiansyah, Ibu. Lili, Ibu. Yanti dan seluruh 

warga Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung, yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara pada saat penulis 

melakukan penelitian; 

12. Keluarga Besar Mahusa Unila (Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam) 

yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat menjalani kerasnya 

kehidupan, kepada Bang Pastak, Bang Kasau, Bang Erick, Bang Moses, Bang 

Anes, Mbak Ratna, Bang Gibran, Bang Kimung, Bang Febri, Bang Imron, 

Bang Indra, Bang Jefri, Mbak Mawar, Mbak Novi, Bang Regi, Mbak Widya 

dan seluruh senior keluarga besar Mahusa Unila yang lainnya; 

13. Untuk angkatan 28 Mahusa Unila, Abeng Boti Akar, S.H., Bona Pudak 

Beghak Celana Saghak, S.H., Pepeng Penyok, Gaston Jangkar Alam, dan 

Mupeng Agate Tisu Basah terimakasih karena telah mewarnai kehidupan 

penulis disegala medan dan selalu menemani dikala susah dan senang selama 



di Fakultas Hukum Unila, untuk Pepeng, Gaston dan Agate semoga cepeet 

nyusuuuuulllll wisudaaaa, amin; 

14. Untuk Ario Budi Prasetyo teman yang bersama-sama memulai mengerjakan 

Skripsi agar mempercepat pengerjaan Skripsinya jangan ditunda-tunda lagi, 

kalau bisa 2 bulan ini langsung nyusul wisuda amin; 

15. Keluarga Bagian Hukum Administrasi Negara dan Keluarga Besar Fakultas 

Hukum 2010 terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, besar 

harapan silaturahmi tak berujung; 

16. Kedua orang tua penulis yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis,  

Lindawati (ibu) dan Ermon Zubir (ayah), yang telah menjadi orang tua 

terhebat di dunia. Maaf masih menjadi beban kalian, tapi percayalah selalu 

ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan 

kalian. Ajaran dan semangat yang kalian berikan telah mengantar aku hingga 

sejauh ini, hingga membuat tulisan ini, hingga mencapai gelar Sarjana 

Hukum lulusan Fakultas Hukum Unila. Gelar ini untuk kalian. Semoga Ayah 

dan Ibu selalu sehat sehingga aku dapat memberikan kebahagiaan dan 

kebanggaan yang belum aku berikan kepada kalian sebagai anak kalian. 

kalian akan terus ada. Aamiin yaa robbal alamin; 

17. Kakakku dr.Wella Ayu Pratiwi, S.ked dan Adikku tersayang Ade Yudha 

Pratama terimakasih banyak untuk doa dan motivasi terbesar dari kalian;  

18. Keluarga Besarku yang telah mendukung dan membantu serta memberikan 

semangat kepada penulis; 

19. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam 



menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti 

semuanya sebagai amal sholeh.  

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal 

dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit 

harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

Amin. 

Bandar Lampung,  

Penulis, 

 

 

Aldo Perdana Putra 

 

 

 


