
 

 

SANWACANA 

 

Segala puji hanya milik Allah, Robb yang telah membangunkan istana di Surga bagi 

orang-orang yang beriman, bertaqwa, dan beramal sholeh dan senantiasa istiqomah 

dalam keimanan, ketaqwaan, dan dalam kesolehannya. Tanpa kehendak dan kerhidoan-

Nya tidaklah segala sesuatu akan berjalan dengan baik, begitupun dalam penulisan 

skripsi ini tanpa adanya kemudahan yang diberikan, takkan mungkin dapat terlaksana. 

Oleh karenanya hamba bersyukur atas segala yang diberikan. Sholawat dan salam 

semoga Allah limpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Beliaulah 

yang telah memberikan kesejukan dalam sejarah peradaban di dunia dan telah 

mengubah nuansa kejahiliahan menjadi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Dalam penulisan ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak 

sehingga karya ini dapat selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

Lampung. 

2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H, Sebagai Ketua Bagian HAN.  

3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, 

saran dan motivasinya hingga selesainya skripsi ini. 

4. Ibu  Eka Deviani,  S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terimakasih atas kesabaran 

memberikan saran dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini. 



5. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Pembahas I, terimakasih atas saran dan 

masukannya. 

6. Bapak Agus Triono, S.H., M.H. selaku Pembahas II, terimakasih atas saran dan 

masukannya. 

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unila yang telah memberikan ilmunya dengan 

ikhlas dan para staff yang juga tidak kalah pentingnya membantu menyelesaikan 

karya ini. 

8. Ibu Hera, Mas Marlan, Mas Misiyo dan Mas Teguh (terimakasih banyak atas 

bantuannya). 

9. Ibu Reni Sulistiowati, S.H. Selaku Kasi Giatja dan Bapak Afan Aprian, S.H., 

(terima kasih atas semua Informasi demi selesainya skripsi ini). 

10. Mama dan Papa yang telah banyak berkorban demi anaknya menuntut ilmu, 

semoga Allah membalas pengorbanan itu dengan nikmat yang tak terhingga. 

Saudara-saudaraku yang juga telah banyak memberikan motivasi. 

11. Para teman regu 1 Echo Edi, Kumbang Rini, Bro Rudi, Komeng, Meyrina, Meliya, 

Dan juga teman-teman kantor terima kasih telah memberi motivasi dalam penulisan 

karya ini. 

12. Teman-teman Kuliah yang sangat yang selalu menemani penulis dari awal kuliah 

semester satu hingga semester akhir: Susanto, Angga Eris Pratama, Angga 

Risdianto, Arif Firmansyah, Dendi Hardi, Andri Fajar Nugroho, Adi Kisnanto, 

Ahmad Taufan Taufani, Edi. Terimakasih kalian telah banyak membantu penulis 

dalam menyeselaikan studi ini, dan terimakasih telah mengisi hari-hari kuliah 

penulis, semoga kita tetap akrab dan terus menjalin silaturahmi. 

 



13. Teman Hima HAN NonReg 07: Angga Risdianto, Arif Firmansyah, Andri 

(Muhenk), Adi, Andri Holand F, Andri Emo, Aldi Saputra, Agil, Rendi, Susanto, 

Angga Eris Pratama, Amed, Imam, Fazri, Niki, Soni, Chandra (tetap jaga 

silaturahmi dan kebersamaan kita).  

14. Seseorang yang mengisi hari-hari penulis, Febristiana Tri Asih Ningtyas, Bapak 

dan Ibu terima kasih atas  dukungan, motivasi, perhatian dan ketulusan kasih 

sayang yang pernah tercurah  kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Semua pihak yang belum tertulis namanya yang penulis yakin bantuannya begitu 

besar. 

Semoga tali ikhuwah diantara kita tetap erat dan semoga kita semua dipertemukan 

kembali dalam keridho’an-Nya. 

 

Bandar Lampung, 26 April 2013 
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