
SANWACANA

Segala puji hanya milik Allah SWT, 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.

Alhamdulillah atas kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan

judul “Implementasi Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) sebagai Alat

Bukti oleh KPPU terhadap Pembuktian Terjadinya Kartel”. Adapun maksud

penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk

mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Segala

kemampuan telah Penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun

dalam penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi serta kritik yang



membangun dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan demi perbaikan dan

kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari

adanya bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga skripsi

ini dapat selesai. Oleh karena itu didalam kesempatan ini Penulis menyampaikan

rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

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

Lampung.

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

Fakultas Hukum Univeritas Lampung.

3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum, Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak

membantu dengan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap

pemikirannya, memberikan bantuan moril, saran serta kritik yang

membangun di dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Pembimbing 2 (dua) yang telah

banyak membantu dengan meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap

pemikirannya, memberikan saran serta kritik yang membangun di dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Yennie Agustin, S.H., M.H., Pembahas 1 (satu) yang telah banyak

memberikan kritik, saran dan berbagai masukan yang membangun terhadap

skripsi ini.



6. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., Pembahas 2 (dua) yang telah

banyak memberikan kritik, saran dan berbagai masukan yang membangun

terhadap skripsi ini.

7. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

8. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan

ilmunya dengan ikhlas dan para staff yang juga tidak kalah pentingnya

membantu menyelesaikan karya ini.

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Papa Abdul Hakim dan Mama Umi

Lestari Setya Nigrum, Adindaku Tiara Ratu Puspita Hakim, Opaku Sarwono

dan Oma Alm. Siti Murniati yang selalu mengiringi langkahku demi

menuntut ilmu, dan memberikan sumbangan moril maupun materil, semoga

Allah membalas pengorbanan itu dengan nikmat yang tak terhingga.

10. Bapak Tarno dan Mba Siti serta Staf Kepaniteraan Hukum Perdata yang telah

banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data.

11. Teman Hima Perdata, Handi, Adam, Adi, Novia, Cicha, Adenty, Cindi, Vina,

Indah, Clara, Jasmine, Galuh, Vita, Rintar, Feni, Dafson, Tyas, Lia, Rini,

Wanda, Sandika yang telah memberi semangat dan doa serta bantuan.

12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum, Ade TP, Mitta, Sinta, Kak

Danu, Amel, Alan, Ade KP, Elis, serta teman-teman lain yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih telah memberikan

pengalaman dan pelajaran yang berkesan juga atas yang telah memberi

semangat dan doa serta bantuan.



13. Teman-teman KKN MMBB (Manis Manja Banjit Bergelora), Mbak Ayu,

Mbak Verina, Kak Ibramsyah, Mahasin, Edi, Insan, Dwi, Dendi dan Septi,

saya ucapkan terimakasih telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang

berkesan juga atas dukungan dan kebersamaan selama ini.

14. Teruntuk Kamu, orang yang spesial Muhammad Noor Yustisiananda S.H.,

yang tiada hentinya memberikan doa, dorongan, bantuan, arahan, semangat

dan motivasi serta pengertiannya kepada Penulis.

15. Semua pihak yang belum tertulis namanya yang saya yakin bantuannya

begitu besar.

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

kembali Keridho’an-Nya. Semoga Allah SWT, menerima dan membalas semua

kebaikan yang kita perbuat. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi

mereka yang membacanya. Amin.
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