
 

 

     

 

 

 

 

                                                     SANWACANA 

 

 

 

Puji Syukur kehadirat Allah,SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan stesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkan Penulis mengucapkan 

penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Hariyanto, selaku Rektor Universitas Lampung. 

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

Lampung. 

3. Ibu Diah Gustiniati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing  I yang telah 

berkenan menuangkan waktu dan pikiran untuk membaca, mengoreksi, 

mengarahkan, dan mendukung Penulis selama penulisan Skripsi ini dengan 

penuh perhatian dan kesabaran. 

4. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

berkenan menuangkan waktu dan pikiran untuk membaca, mengoreksi, 

mengarahkan, dan mendukung Penulis selama penulisan Skripsi ini dengan 

penuh perhatian dan kesabaran. 

5. Ibu DR Nikmah R, S,H., M.H., selaku Pembahas I sekaligus selaku Penguji,  

terimakasih atas waktu, saran, masukan, dan kritik yang membangun kepada 

Penulis. 



6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H.  Selaku Pembahas II, terimakasih atas waktu, 

saran, masukan, dan kritik yang membangun kepada Penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

banyak memberikan ilmu, khusunya ilmu hukum kepada Penulis. 

8. Seluruh staf, dosen, karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung 

9. Bapak Sutaji, S.H., M.H.,  Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

atas informasi yang berguna dalam penulisan Skripsi  ini. 

10. Bapak Taufiq Ibnugroho, S.H.,M.H.,  Selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung  atas informasi yang berguna dalam penulisan Skripsi ini. 

11. Papa dan Mama  tersayang, kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda 

baktiku, terimakasih yang tiada terkira atas doa, limpahan kasih sayang yang 

telah diberikan sampai saat ini.  

12. Kakak-kakak serta adik-adikku, terima kasih untuk selalu mendengar setiap 

keluhanku. 

13. Keluarga besar Alm.SAIRI dan Alm.Hi.SAHIR USMAN terima kasih selalu 

mendoakan dalam keadaan apapun,mendengar keluhanku, memberiku 

bantuan, semangat serta dukungan dan selalu setia menunggu keberhasilanku. 

14. Sahabat-sahabat terbaikku  Nata Parensa, S.H, Frenco,S.H, Enji Ayomi, S.H, 

Beri, S.H, Adia Nugraha, S.H., M.H, Redo Daperci, S.H.,M.H, Bayu 

Kamandaka, S.H, Feri Ferdinan, S.H, Merwanto, S.H, Andika, S.H, Fajar, 

S.H, terima kasih untuk kalian semua. 

15. Sahabat-sahabat sesama mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan 

semangat, dorongan serta bantuan dan saran kepada penulis. 



16. Allah SWT yang telah menurunkan  perantara dalam  memberikan bantuan 

dan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini. 

17. Almamaterku tercinta. 

 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan 

Negara, para mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi 

penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan dan akhir 

kata penulis ucapkan terima kasih. 

 

Bandar Lampung,  

Penulis 

 

 

 

Rio Riansyah Arsyad 


