
 

SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit dan seluruh 

isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti. Sebab, hanya dengan 

kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Tanggung Jawab Media Cetak dalam Memuat Berita yang Tidak Benar 

sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata”. sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

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 lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

Lampung; 

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

Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu 

penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 



3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Satu atas kesabaran 

dan kesedian untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap 

pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

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

bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum., selaku Pembahas Satu, yang telah 

memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas Dua, yang telah memberikan 

kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

7. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

8. 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; 

9. Harian Umum Lampung Post di Bandar Lampung yang telah memberikan 

waktu dan kesempatan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. 

10. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bandar Lampung yang telah 

memberikan waktu dan kesempatan untuk memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya. 



11. Kakakku Wahyuni, S.E., Yuliana, Amd., Heni Susanti, S.S.,Mpd., untuk 

motivasi, perhatian, saran, dan semangatnya. Adikku Fahri Kurniawan, untuk 

perhatian, keceriaan, canda, dan semangatnya. Semoga kelak kita bisa menjadi 

anak-anak yang bermanfaat serta membanggakan orang tua; 

12. Lia Anggraeni, S.ST. untuk bantuan, motivasi, perhatian, saran serta kasih 

sayangnya. Semoga kelak apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujut.    

13. Teman-teman Asahan Sahril, Zaenal, Sobri, Andi, Dani, Feri, Jony, Win, 

Bidin, terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, canda, dan semangatnya. 

Semoga kita semua sukses; 

14. Teman-teman Brazil Robi, Marta, Lazuardi, Rizki, Niko, dan Tomi, 

terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, canda, dan semangatnya. Semoga 

kita semua sukses; 

15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Agus, Arief, Heriza, 

Galuh, Niko, Andri, Jaya, Bagus, Bang Yoni, Bang Febri, Bang Andi, Bang 

Heri dan kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 

atas kebersamaannya, canda dan semangatnya. Semoga kita semua sukses; 

16. Teman-Teman terdekat di FH Unila, Adi, Todi, Rifki, Andre, Tio, Bangkit, 

Verdy, Adit dan kawan-kawan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan semangat dari kalian. 

17. Teman seperjuangan Hukum Keperdataan ’09 Gandi, Wandi, Amri, Dafson, 

Ais, Galuh, Verdy, Novia, Vina, Sujana, Sandika dan seluruh teman-teman 

Hukum Keperdataan ’09 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas 

dukungan dan kerjasamanya. Semoga kita semua sukses; 



18. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2009 

dan teman-teman KKN Tematik di Desa Gisting Permai; 

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

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis 

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.  

  

                                           Bandar Lampung,  

        Penulis, 

 

 

       Ahmad Fatoni 

 

 

 

 


