
 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh 

isinya, serta hakim yang maha adil di yaumil akhir kelak. Sebab, hanya dengan 

kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Dalam 

Memperjuangkan Kepentingan Hukum Terhadap Perkara Anak (Studi 

Putusan No: 701/Pid.B/2014/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran 

dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.  

 

Penyelesaian 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 S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 



3. Bapak Prof. Dr. Sunarto S.H.,M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan 

kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan 

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

4. Bapak Dr. Heni Siswanto S.H.,M.H.. selaku Pembimbing II  atas 

kesabarannya yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, 

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, 

nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Dr. Nikmah Rosidah S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan 

kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

6. Bapak Rinaldy Amrullah S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah 

memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi 

ini. 

7. Bapak Rudy, S.H., LLM., LL.D selaku Pembimbing Akademik, yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi 

dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan 

yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi. 

9. Teristimewa untuk emak dan ayah (Ramsiah Sitanggang dan Nazrin 

Silalahi)terimakasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai 

dengan do’a yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan 

pendidikanku hingga bergelar sarjana hukum. Kalian adalah orangtua terhebat 

dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan 



sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk kebahagian dan keberhasilanku,. 

Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan ay 

10. Kepada Saudara-saudari kandungku (Iskandar Silalahi, Wahrul Fauzi Silalahi, 

Eva Solina Silalahi, Siti Hamidah Silalahi, Eni Sartika Silalahi) terima kasih 

untuk perhatian, canda, dan semangatnya.  

11. Kakak-kakak Dian Rizki, kak irma, bang rahman dan keponakanku Fakih 

Altamis, rafa mirza saladin batubara, dan khalil jibril sabam silalahi, terima 

kasih atas dukungannya . 

12. Terimakasih bang kodri, atas bantuan dan dukungannya selama ini. 

13. Sahabat-sahabatku tersayang Vivi Adista, Putri Utami, Silvia Lismarini, Fitri 

Yani terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, canda tawa dan semangatnya, 

kalian sudah seperti keluarga bagiku. Terimakasih untuk persahabatan selama 

ini, semoga persahabatan kita untuk selamanya dan semoga kita semua 

sukses. 

14. Orang-orang terbaik yang ada di hidupku Yulinda sari, theresia, ratna, tiara 

nita, Rahmawati, Ce Fera, Ce tia, Ce mira, Ce jupi, Semoga kita bisa tetap 

saling membantu dan menyemangati satu sama lain. Semoga kita semua 

sukses. 

15. Angkatan 2012 Pidana uni sofy, alpon, sandi, yudis, devi, fero, varu, 

yoga,sandra,dinti, semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terimakasih atas bantuannya  

16. Keluarga Besar Bidikmisi Angkatan 2012 terimakasih atas semuanya. 

Semoga kita semua sukses. 



17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ferina, Ferli, Tulus, Andri,Ali yang 

telah menemani penulis sewaktu kkn, memberi motivasi, dukungan, dorongan 

semangat, dan berbagi pengalaman, cerita baik suka, duka, gembira, canda, 

tawa, tangis dengan penulis selama menyelesaikan KKN di desa Balam Jaya 

kec, Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat. 

18. Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung 

Terimakasih Telah Banyak Membantu Dalam Penyelesaian Skripsi Ini.  

19. Sahabat satu angkatan 2012, 

20. Almamaterku tercinta 

21. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar, dan 

pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan 

skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis 

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.  

 

Bandar Lampung,  Maret 2016 

Penulis, 

 

 

Senang Monia Silalahi 

 

 


