
 

SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh 

isinya, dan apa yang ada diantara keduanya,  serta hakim yang maha adil di 

yaumil akhir kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Berkenaan Dengan 

Pengunduhan Film Melalui Internet Tanpa Izin” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari 

berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. 

yang Syafaatnya yang sangat kita nantikan di hari akhir kelak. 

 

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

Universitas Lampung; 

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

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; 



3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H, M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan 

kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap 

pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

4. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah  

bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

5. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan 

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

6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah 

memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi 

ini; 

7. Bapak Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang 

selanjutnya digantikan oleh Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D.  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 secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada 

penulis selama menyelesaikan studi; 

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayah dan Ibu yang menjadi orangtua 

terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril 

maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa 



yang tak pernah putus untuk kebahagian dan kesuksesanku. Terimakasih atas 

segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi 

anak yang berbakti bagi kalian; 

10. Untuk mamasku Joko Puspandi , dan adikku Nurul Fadhilah terimakasih  

untuk motivasi juga dukungannya selama ini serta mendoakan dan 

menyemangatiku. Semoga kita bisa terus membanggakan ayah dan ibu sampai 

akhir hayat; 

11. Untuk segenap pimpinan, dan staf di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Provinsi Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan 

mengarahkan kepada orang yang tepat untuk wawancara sehingga 

terkumpulah data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, 

terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya. 

12.  Sahabat-sahabatku terhebat Yola Dwi Anggraeni, Zuliyani, Birsye Niadora, 

Angga Adi Yama, Jimmy Septian, Gilbert Hutagalung, terimakasih untuk 

persahabatan selama ini semoga kita bisa tetap saling membantu dan 

menyemangati satu sama lain dalam menyelesaikan studi di Universitas 

Lampung ini; 

13. Orang-orang terbaik yang ada di hidupku Billy Sandro Primadita, Karina 

Devia Putri, Meutia Kumala Sari, Nenny Dwi Ariani, Reni Mayora, Shifra 

Janeczka Nasution, Jimi Erda Perwira, Rani Utami, Yolanda, Rizki Aprilia, 

Prisca Octavia, Tri Aktariani, Tiara Ade Prastika, Ferinda, Agus Ramadhan, 

Annisa Nurlaila Sari, Eri wahidiyanti, mba Cica, Yulia, yang selalu ada 

untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, 



semangat dan dukungannya kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga 

persahabatan kita untuk selamanya; 

14. Keluarga besar UKMF PSBH, Tim MCC UP dan UI , kak Andhika, kak 

Zulfikar, kak Arga, kak Ijal, kak Rafly, bung Handy, kak Adam, mba Yuni, 

Koko Rivan, Idha, Merly, Raffky, Doni, Dona, Cintya, Hestika, Tami, Andi, 

Edius, Anita, Mutia, Dani, Rita Ute. Kalian keluarga yang luar biasa, terima 

kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak 

saya temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di PSBH; 

15. 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,    Februari 2015 

Penulis, 

 

 

Sofiratunnisa 

 

 

 

 


