
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Segala ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, Segala puji bagi Tuhan sejumlah apa yang di langit dan 

bumi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi 

dengan judul, “Kajian Terhadap Pembuktian Unsur Penyalahgunaan 

Wewenang dalam Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 

12/Pid.SUS/TPK/2014/PTTK” 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.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum 

Pidana  Fakultas Hukum Universitas Lampung ; 

3. Ibu Firganefi S.H., M.H., selaku wakil ketua bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

4. Ibu Dr. Erna Dewi , S.H., M.H. selaku Pembimbing Satu yang telah 

membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran 

motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini; 



5. Ibu Dona Raisa M , S.H., M.H. selaku Pembimbing Dua yang telah 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

6. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H. selaku Pembahas Satu yang telah 

memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan 

skripsi ini; 

7. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H. Pembahas Dua yang telah 

memberikan saran dan masukan sehingga penulis menyelesaikan skripsi 

ini ; 

8. Bapak Elman Eddy Patra ,S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik; 

9. 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; 

10. Untuk Ayahanda ku tercinta Charles Siallagan 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; 

11. Untuk Ibuku tercinta M. Pasaribu terima kasih atas doa, dorongan dan 

semangat serta nasihat yang  telah diberikan selama ini; 

12. Untuk adik – adikku Novi siallagan, Benny Yosafat Siallagan, Claudia eu 

Nike Siallagan dan Debora Natalia Siallagan yang telah jadi penyemangat, 

perhatian dengan penuh rasa sabar dan penuh kasih sayang sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 



13. Untuk keluarga dari ibundaku Mak tua Rut, kak Ruth, kak ester, kak 

Bonita, bang jonatan, Luther matius dan Tulang – tulangku serta yang 

tidak disebutkan terimakasih telah memberi suport dan masukannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 

14. Untuk keluarga dari ayahandaku, Amangboru Yenni, Bou Yenni, Bou 

Vonne, uda Kael, nanguda Kael dll. terimakasih atas suport dan 

masukkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ; 

15. Untuk teman fakultas hukum Unila khususnya Abi Zuliansyah S.H , Ado 

S.H , Fitra Albajuri S.H ,  Fima Agatha S.H , Febri Setiawan M S.H , 

Arviando YS S.H , Feri Ferdianto S.H , Imam mukhlasin S.H ,  Agus 

Hermawan S.H , Beni Yulianto S.H, Fani Apriyata S.H , Dika Permadi 

S.H , Sofran Rizal S.H, , Fadil Andhita P S.H, Tarra Sabilli S.H.  dll atas 

segala kekompakan dan kebersamaannya selama ini; 

16. Untuk teman – teman batak Daniel Sitanggang, Daniel Simbolon, Rifan 

Siregar, Go Hidayat sialoho, Badia Simanungkalit, Ikhsan Parlindungan 

Sinurat, Nur , Riandy Goeltom dll terimakasih telah memberikan 

dorongannya sehingga penulis mampu untuk menyelesaiakan perjuangan 

akhir mahasiswa yaitu Skripsi; 

17. Untuk Sahabat – Sahabatku Irfandi, Aweng, Lukius, Jojo, Ari, OJi 

Dionisia, Andrian Lim, Lufi , Etika Amalia Dll. Trimakasih atas suport 

dan kasih sayang kalian selama ini. 

18. Tim KKN Lampung Timur Kec. Pasir Sakti Desa Purworejo , terimakasih 

atas segala nasehat dan motivasi dari Bapak Jarkasih dan Ibu  sehingga 

penulis menyelesaikan penelitian ini, dan teman-teman KKN ( Riko, 



Nikko, Budi , Tiara, Citra N, Citra P, Bianti, Ayu, Uty) dalam penelitian 

ini masih senantiasa membantu dan mendampingi penulis sebagai bentuk 

kekeluargaan dan bentuk soliditas diantara kita; 

19. 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 Tuhan YME; 

 

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 Tuhan YME. Semoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan 

bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuannya dibidang hukum. 
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