
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Segala ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang maha berhak menguasai seluruh langit 

dan bumi, yang tidak akan pernah memejamkan mata-Nya untuk selalu tetap 

mengawasi ciptaan-Nya yang paling mulia, serta yang akan menjadi hakim sangat 

adil di hari akhir nanti. Segala puji bagi Allah sejumlah apa yang di langit dan 

bumi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi 

dengan judul, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana 

Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan 

No.14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Gns). ” merupakan hasil penelitian yang dibuat 

untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di bidang Hukum 

Pidana. 

 

Peneyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan , bimbingan dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada :  

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

Universitas Lampung; 

2. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana  

Fakultas Hukum Universitas Lampung ; 



3. Bapak Dr. Maroni , S.H., M.H. selaku Pembimbing Satu yang telah 

membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran 

motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini; 

4. Bapak Eko Raharjo , S.H., M.H. selaku Pembimbing Dua yang telah 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

5. Bapak Ahmad Syofyan ,S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik; 

6. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

penuh dedikasi dan meneteskan ilmu-ilmu yang luar biasa selama ini 

kepada penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

7. Untuk Ayahanda ku tercinta A. Hilali S.H yang selalu menjadi 

penyemangat terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang papa selama 

ini , walaupun papa telah tiada didunia namun jiwa raga papa selalu tetap 

ada; 

8. Untuk Ibuku tercinta Sunarti terima kasih atas doa,dorongan dan semangat 

serta nasihat yang  telah diberikan selama ini; 

9. Untuk keluargaku Fanie Wirha Kesuma, S.Sos., Yuni Aryani, S.E., Tresia 

Atriana, S.Sos., Izie Khutnul Khotimi, S.IP., dan Nadya Trimay Sari yang 

telah jadi penyemangat, perhatian dengan penuh rasa sabar dan penuh 

kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 

10. Untuk keluarga besarku Uwak , mami Uting , Papi Lukman , bunda Erna , 

almarhumah maksu Balqis terimakasih telah memberi suport dan 

masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 



11. Untuk keluarga besarku Bang Randi, Zahra , Wawan , Abim , Uni Octa 

,Duli, Titah , atu , Batin, Uti terimakasih atas masukannya dan bimbingan 

nya selama ini; 

12. Untuk teman seperjuangan Hendra ari saputra S.H , Andrean S.H , Tomi 

S.H , Adi S.H , M. Yusuf S.H , Arahmat Panca S.H , Tara Sabili S.H 

terimaksih telah membantu dan memberi masukan selama kita berjuang; 

13. Tim Futsal Elevenlaw khususnya Abi Zuliansyah, Ado, Fima Agatha , 

Arviando YS, Feri Ferdianto, Imam mukhlasin ,Arnol,  Agus Hermawan, 

Beni Yulianto, Fani Apriyata, Dika Permadi, Sofran Rizal , Jevi Tornado, 

Nicko Cahya Y, Febri Minsi, Fadil dll atas segala kekompakan dan 

kebersamaannya selama ini; 

14. Untuk kawan-kawan mbk Dewi Ambasador , Eka Purnama Sari, Iis 

Priyatun , Mia terimakasih atas masukannya selama ini; 

15. Untuk kelurga besar Scooter Adventure Club (SAC) bang Ecang , bang 

Aden , bang Oi , bang Riski ,bang Agus, bang Tedi , bang Arif , Ifan , Rio 

, Ari dll terimakasih telah memberikan dorongannya sehingga penulis 

mampu untuk menyelesaiakan perjuangan akhir mahasiswa yaitu Skripsi; 

16. Tim KKN Tulang Bawang Kec.Meraksa Aji Desa Marga Jaya , 

terimakasih atas segala nasehat dan motivasi dari Bapak Samakun dan Ibu 

Siti Khodijah sehingga penulis menyelesaikan penelitian ini, dan teman-

teman KKN ( Baihaki, Ika Meytasari , Tiara Kartika Sari dan Siti 

Maryani) Serta kawan-kawan KKN lainnya ( Ferdinan , Iyaji , Indra ,Apri 

, andrean jibon , Mario , Tri Fitriani , Rokma Yeni, Dianita Ananda , Nissa 

dll ,yang sampai akhir penelitian ini masih senantiasa membantu dan 



mendampingi penulis sebagai bentuk kekeluargaan dan bentuk soliditas 

diantara kita; 

17. Terimakasih Banyak atas semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan 

akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT; 

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan 

skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan 

yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan 

hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan 

bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuannya dibidang hukum. 

 

Bandar Lampung,  2015 
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