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5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah 

memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini; 

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga 

telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini; 

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana sumber mata 

air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang 

bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan 

bantuannya selama penulis menyelesaikan studi; 

8. Orangtua rohaniku Keluarga Bapak Pdt. Linda Senduk, Keluarga Bapak 

Franky Silahahi sebagai ketua pemuda yang selalu mendoakanku dan selalu 

memberikan nasehat serta motivasi. 
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Sembrina Aries Sandy, Rifan Maruli Siregar, Riki Firman, Mona Angelina 
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Yossafat Galang Rakasiwi, , dan rekan-rekan angkatan 2011 khususnya 



jurusan Hukum Pidana atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terjalin 

selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman. 

10. Teman-teman  KKN Tanjung Menang : Sandy Aji, Robertus Widiatmoko, 

Sherly Tusin, Shintia , Suci Yunita Putri, Shaela Hanny, Ella, terimakasih 
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11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa’a,  bantuan 
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penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. 
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