
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Bismillahirrohmaanirrohim, 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan 

Model Klaster (Cluster) Terhadap Iklan Yang Tidak Benar (Studi di 

Perumahan Pesona Rajabasa Bandar Lampung)” adalah salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Lampung. 

 

Saya menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, namun saya berharap 

skripsi ini dapat berguna bagi diri saya sendiri, pembaca, serta dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi konsumen 

perumahan. 

 

Penyelesaian penelitian ini merupakan usaha saya yang tidak lepas dari bantuan, 

dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, dengan 

segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih setulusnya kepada: 

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

Lampung. 

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

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 



 
 

 

3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H.,  Pembimbing I yang telah bersedia untuk 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah bersedia untuk 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Yennie Agustin, S.H.,M.H., Pembahas I yang telah memberikan kritik, 

saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

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

kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

7. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Unversitas Lampung yang 

penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta 

segala bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi. 

9. Secara khusus penulis ingin mengucapkan beribu terimakasih kepada 

keluargaku tercinta ibu, bapak, kakak, kakak ipar, adikku dan keponakanku 

yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian, dan yang 

selalu mendoakan serta mengharapkan keberhasilanku sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Mas Dika, mas Agam dan om Devitra yang telah memberikan izin dan segala 

informasi untuk melakukan riset serta membantu saya dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 



 
 

 

11. Bunda widya, om dicky, bang sadam, yang telah memberikan kasih sayang, 

motivasi, semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

12. Pak T.O.C.H Simanjuntak S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda,  

Pak hakim Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,M.H yang telah melimpahkan, 

dukungan, doa, semangat, motivasi dan dorongan untuk segera 

menyelesaikan tugas skripsi ini. 

13. Sahabat- sahabat terbaikku dari Sekolah Menengah Atas yuli, dianku, arum, 

lia, yori, terimakasih atas persahabatan yang indah ini. 

14. Sahabat- sahabatku tersayang  desy dwi katrin, ellyzabet berliana, dian tri 

puspa, dwi nur aulia, fitri agista, terimakasih atas persahabatan yang tulus dan 

dukungannya selama ini, semoga persahabatan terjalin selamanya. 

15. Teman- teman seperjuangan yola, birsye, juju, caca, yama, imam, lia, andrian, 

arie, eka, arsah, bayu, miranti, prisca, dan seluruh teman-teman Hukum 

Keperdataan’ 11 yang tidak dapat disampaikan satu persatu, terimakasih atas 

dukungan dan kerjasama, semoga kita semua sukses. 

16. Teman-teman KKN Enggal Rejo Kabupaten Pringsewu, M. sadam, mifta, 

risky, nanda, fitri, keket, mba mel, nabila, vera, sabrin terimakasih atas 

kerjasama, kekompakan dan persahabatannya dan kebahagiannya. 

17. Teman- teman bang fauzan, sodik azzar, romadoni, marselyna terimakasih 

atas bimbingan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi 

ini. 

18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 



 
 

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

kita semua, aamiin. 

 

Bandar Lampung,     Februari 2015 

Penulis, 

 

 

Dian Anggraeni 

 

 

 

 

 

  


