
SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada ALLAH SWT, Tuhan semesta alam penguasa siang dan

malam yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahNya

kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skipsi ini yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) dan Pengadilan Agama”. Shalawat serta salam

semoga selalu tercurahkan kepada murabbi sejati sepanjang zaman nabi

Muhammad SAW yang telah mencontohkan ucapan, sikap dan perbuatan yang

terbaik, sehingga kita mendapatkan syafaatny dihari akhir.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui skripsi ini peneliti

banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu dan pengalaman, yang belum pernah

diperoleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman tersebut kelak dapat

bermanfaaat dimasa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak,

maka pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung;



2. Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum

Perdata;

3. Ibu Amnawaty, S.H., M.H., Pembimbing I yang senantiasa memberikan

waktu, saran, masukan, dan bimbingannya selama perbaikan dan penyelesaian

penulisan skripsi ini;

4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Pembimbing II yang senantiasa

memberikan waktu, saran, masukan, dan bimbingannya selama perbaikan dan

penyelesaian penulisan skripsi ini;

5. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum., Pembahas I yang telah memberikan

waktu, saran, dan masukan guna perbaikan dan penyelesaian penulisan skripsi

ini;

6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan waktu, saran,

dan nasehat guna perbaikan dan penyelesaian skripsi ini;

7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan atas

bantuannya selama ini;

8. Seluruh karyawan dan sahabat-sahabat di PT PLN Sektor Pembangkitan

Bandar Lampung, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah

diberikan, semangat dan dorongan untuk terus maju, dan “listrik untuk

kehidupan yang lebih baik”;

9. Ibu sang malaikat hati karena doa, pengorbanan,dan dukungannya yang tidak

pernah habis walau peluh membanjiri tubuh dan rapuhnya usia mengerogoti

semangatnya serta kakak-kakak yang selalu peneliti banggakan, karena kalian

adalah batu yang menjadi pijakkan bagi peneliti untuk melompat lebih tinggi;



10. Seluruh sahabat tercinta Cuni, Nur, Sri, Sartika, Indah, Hotlina, Gita, Fenika

dan yang lainynya yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena kalian ada

dihati, maka terima kasih telah membagi duka dan bahagia bersama;

11. Teman kuliah, teman sekolah, teman kosan Angan saka (Echi, Eka, Vita, Esti,

Siti, Umi, Ambar, Devi, Novi) dan teman menuntut ilmu dimanapun berada

tanpa terkecuali, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu, terima

kasih banyak atas bantuan, semangat, motivasi, dan doa kalian, semoga Allah

SWT membalas segala kebaikan kalian dengan balasan yang jauh lebih baik.

12. The big family in FOSSI FH tercinta, jalan panjang dan berlubang jadi terasa

mudah karena bersama kalian, tetesan peluh bukanlah kelelahan karena

berjuang bersama tapi menjadi tetesan embun penyejuk kalbu karena bisa

berjalan berdampingan, tetesan air mata bukanlah kesedihan tapi ungkapan

rasa cinta pada kalian. I love you full because we are family.

Penuh harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua sehingga dapat

memenuhi misi yang diemban Perguruan Tinggi untuk membina, memelihara dan

mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dan kesejahteraan Bangsa dan

Negara Indonesia.

Bandar Lampung, Nopember 2010

Eliyani


