
 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan limpahan 

karuniaNya, akhirnya skripsi dengan judul “Analisis Tempat Terjadinya 

Tindak Pidana (Locus Delicti) Penghinaan Melalui Media Internet” sampai 

juga ketepian. Diawal perjalanan tak terperikan banyak aral yang melintang, jika 

menengok sejenak kebelakang betapa banyak tonggak dan duri yang menghadang, 

rasa-rasanya skripsi ini tak sanggup penulis selesaikan. Ternyata Yang Maha 

Kuasa berkehendak lain dan alhamdulilah, baru sebatas inilah yang sanggup 

penulis berikan melalui akal pikiran dan hati nurani sembari merenung atas 

ketidaksempurnaan, Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan 

kepada : 

 

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah 

meluangkan waktu dan fikirannya dan memberikan semangat pada penulis 

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan 

masukan dan arahan serta petunjuk kepada penulis untuk dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Pak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Pembahas I, yang telah memberikan 

masukan, saran dan kritikan kepada penulis demi sempurnanya skripsi ini. 

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas II, yang telah memberikan 

kritikan-kritikan membangun demi sempurnanya skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat. 

7. Seluruh Anggota TIPITER POLTABES Bandar Lampung dan Seluruh 

Anggota PIDUM di Kejakssan Tinggi Terima kasih sudah meluangkan 

waktunya serta memperlancar penelitian dalam menyelesaian skripsi ini. 



                                                                                           

  

8. Mbak Sri,  Mbak Yanti, Mbak Dewi, Yai Basir, Yai Apri, Yai Roni, Pakde 

kampus terbaik, Mas Teguh, Prof Misyo, selaku staff Fakultas Hukum, 

terimakasih atas bantuannya. 

9. Teramat sangat untuk Alm. Datukku (semoga Datuk seneng dan bangga 

melihat oca jadi sarjana) serta Nenekku, yang selalu disetiap sujudnya berdoa 

dan selalu meneteskan air mata dan berharap untuk dapat melihat cucu yang 

dibesarkan olehnya dari kecil akhirnya menjadi sarjana. (ini oca selesai nek, 

smoga bisa jadi obat buat kesembuhan nenek dan menjadi kebanggaan di hati 

nenek). 

10. Kedua orang tuaku yang kucintai, kusayangi dan kubanggakan, yang telah 

memberikan kasih sayang, dukungan serta doa untuk keberhasilan masa 

depanku. 

11. Wak’da, Wak’ngah yang selalu rajin tiap malem nunnguin oca pulang. (maaf 

ya wak oca pulang sering telat atau kemaleman tapi sekarang ada hasilnya) 

Ayah Fendi, Mama Rini, walaupun jauh pasti selalu mendoakakan ku. 

makasih untuk doa dan dukungannya. 

12. Matjik ku tersayang, maaf adikmu mendulukanmu, cepatan nyusul ya. Adik 

adikku Dafi, Audi, Dimas semoga kalian lebih semangat lagi belajar, dan 

berbuat untuk membanggakan Ayah dan Mama. 

13. Mbah, Mba lastri, Om Kusuma, Putri, Raka , Bude-budeku, Pakde pakdeku 

terimakasih atas do’a dan dukungannya 

14. Ibu Mbed, Ayah Gendut, (makasih dah sering kasih bon ke kakak,haha) Mba 

Windi, A’ajis, Tati, Dea imut (sekarang uncle udah lulus de) Mba Ratmi, 

Wita, Siputih dan yang ga akan lupa kucingku yang paling bikin kangen 

nyoww-nyow. Makasih untuk semuanya. 

15. Tante Desi, Om Mahdi, Oma, Opa, Om Kiki, Abang, Oli. Maaf klo selama 

menyusun skripsi ini selalu ngerepotin, Makasih atas dukungan dan do’anya. 

16. Sesorang yang istimewa di hidupku “Nindya Kirana” yang selalu mendo’akan 

dan memberikan dukungan atas keberhasilanku. (Akhirya aku selesai juga 

kan) terimakasih atas semua perhatian dan cintanya. 

17. Teman-temanku Ricard, Aji (walaupun gw baru kenal kalian, tapi gw ngerasa 

kalian dah kayak saudara sendiri, dan bantuan kalian paling berjasa, dan ga 

akan gw lupa), Devita (gw tau lo ga ada sumbangsih ke gw, tp lo pasti do’ain 



                                                                                           

  

untuk kelancaran semuanya, thx y tante), Bendot (makasih udah mau bantu 

gw untuk kelancaran skripsi ini), Monda, Ai Fahri, Jek, Eko, Ayu, Debby, 

Oni, Novi sesaw,  terimakasih semuanya atas dukungannya. 

18. Almamater yang tercinta. 

19. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Hanya ucapan terimaksaih yang dapat penulis berikan, semoga Allah SWT  selalu 

melimpahkan ridho dan rahmatnya bagi kita semua. Amin. 

 

 

Bandar Lampung, 
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Alkautsar Teguh 

 


