
 
 

SANWACANA 

Dengan mengucapkan alhamdulillahirrobbilalamiin, atas nama dan hidayah yang 

dilimpahkan Allah S.W.T kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

PELACURAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PADA POLTABES 

BANDAR LAMPUNG). 
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Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini ini bukanlah jerih payah sendiri, akan 

tetapi bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 

hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada : 

1. Bapak Adius Semenguk, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 
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4. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang telah banyak 

meluangkan waktu dan memberikan bantuan saran, masukan, dan pengarahan 

dan memberikan wawasan yang luas kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Bapak Shafruddin, S.H., M.H.., selaku pembahas satu yang memberikan 

saran, arahan dan bimbingan serta nasihat kepada penulis dengan penuh 

kesabaran dan memberikan wawasan yang luas kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang memberikan 

saran, masukan, dan arahan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan 

skripsi ini. 

7. Ibu Firganefi, S.H, M.H. selaku responden, yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan skripsi 

ini. 

8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan 

satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

9. Mbak Sri, mbak yanti makasih atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini. 

10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan. 



11. Ibu Titin  Kurniasih, S.H sebagai Advokad pada Lembaga Advokasi 

Perempuan Damar Bandar Lampung yang bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. 

12. Ibu Siti Rochana sebagai aparat di Poltabes Bandar Lampung, yang bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat 

dalam penulisan skripsi ini  

13. Ibu Andriana  Suharti, S.H sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung, yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi 

yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. 

14. Bapak Itong Isnaeni Hidayat, S.H, M.H  sebagai Hakim di Pengadilan Negeri 

Kelas IA Tanjung Karang,  yang bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan ini. 

15. Buat Papa (Bestari Ismail, M.H), Mama (Zuraini) terimakasih atas doa, 

support, dan seluruh pengorbanan yang tak bisa disebutkan dan yang tak 

henti-hentinya doa disetiap tahajudmu yang telah memberikan kekuatan bagi 

penulis untuk menyelesaikan kuliah dan meraih gelar Sarjana Hukum. 

16. Kanjeng Agung, Kanjeng Uti, Kanjeng Heri, Ica (alm) doa, dukungan dan 

perhatiannya selama ini yang telah banyak mengorbankan seluruhnya baik 

materi, waktu, tenaga, pikiran serta do’anya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan kuliah ini dan meraih gelar Sarjana Hukum ‘S.H’..... 

17. Datuk, Nyaik (alm), Ajong,Among, Om-om, Tante, minan dan semua 

sepupuqu tercinta, kak angga dan seluruh keluarga besarku tersayang 

terimakasih untuk doa, dukungan dan perhatiannya selama ini yang telah 

banyak mengorbankan seluruhnya baik materi, waktu, tenaga, pikiran serta 



do’anya sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah ini dan meraih gelar 

Sarjana Hukum ‘S.H’..... 

18. My Friend di DUGEMZ Enggar, Wina, Dewi, Oni, Ayu makasih atas suport 

dan bantuannya selama ini suka dan duka telah kita lewati bersama. 

19. Teman – temanku di FH khususnya jurusan hukum pidana 06 Irfan, Hendi, 

Obet, Nay, Hamami, Aswan, Erwin, hikmah, agus, tetra, debby, aji, vina, rina, 

ria, rika, pepeng, sisca, tania, silvana, ocha, ijul, tika, intan, arif, farid, rico, 
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angkatan 06 yang tidak bisa disebutkan satu persatu...Thanks ya. 

20. semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah S.W.T membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis 

dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. 
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