
 

SANWACANA 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

sebagai salah satu  syarat untuk  memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung dengan judul : 

 

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK 

PIDANA KORUPSI 

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung) 

 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, 

hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai 

pihak yang telah menyumbangkan  bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran 

maupun kritik bagi penulisan skripsi ini,  maka pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat 

penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak 

terhingga. 

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

Universitas Lampung. 



3. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku pembimbing 1 yang banyak 

memberikan saran dan motivasi serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang banyak 

memberikan saran dan motivasi serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., sebagai Pembahas I atas segala kritik dan saran 

dalam penulisan skripsi ini . 

6. Bapak Damanhuri, S.H., M.H., sebagai Pembahas II atas segala kritik dan 

saran dalam penulisan skripsi ini. 

7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

8. Hariyanto Amir, S.E., adalah ayah terbaikku yang mengajariku kebaikan dari 

kecil hingga dewasa, selalu menyayangiku dan mencintaiku, memberiku 

motivasi dan membentuk kepribadianku, terima kasih atas jerih payah dan 

usaha yang tak kenal lelah sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dan 

Ibuku Mariatini Akbar yang selalu menjadi alasanku untuk sukses. 

Terimakasih selalu mendoakanku agar aku sukses dan menggapai cita-cita ku. 

Terima kasih Ayah, Ibu, semoga kelak aku bisa sukses, membalas kebaikan 

dan membahagiakan kalian. 

9. Kakak-adekku, kakak reza, kakak intan, adek muthi, aku sangat menyayangi 

kalian. Kalian akan selalu menjadi kakak dan adikku yang tidak akan pernah 

tergantikan oleh siapapun.   



10. Terima kasih untuk kakak reza yang selalu member semangat dan kasih 

sayangnya dalam membuat dan mengerjakan skripsi ini sehinnga berjalan 

baik, makasih buat perhatian dan bimbingannya selama ini telah 

mengajarkanku betapa pentingnya waktu dan kebersamaan. Semoga kakak 

bisa hidup bahagia dan cepat menikah dan punya anak, amin 

11. Terima kasih kepada kakak intan yang selalu memberi saran dan kritik atau 

masukan dalam skripsi ini dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini 

makasih buat waktunya yang udah membantu aku dalam skripsi ini. Dan 

makasih buat kasih sayangnya aku sayang kanjeng. 

12. Terima kasih kepada adekku muthi yang sudah menemani dan membantu aku 

dalam penelitian skripsi ini, dan makasih buat semua waktu yang di berikan 

sudah mau mendengarkan semua cerita dan curhatku. 

13. Terimakasih kepada, Intan Zahara Arie, S.P., atas bantuannya selama 

penulisan skripsi ini, yang sudah memberikan banyak masukan. Terimakasih 

sudah menjadi pembimbing yang hebat dalam pembuatan skripsi ini.   

14. Sahabat dan teman seperjuangan dari awal menjadi mahasiswa sampai 

sekarang. Terima kasih atas segala kebersamaanya selama di Fakultas Hukum 

Unila yang selalu memberikan cerita yang menyenangkan dan moment tak 

terlupakan: Ulin, Rika, Redo, Ica, Tia, Yasinta, dan Tiara, Ari, Arman, Ragiel, 

Dwika, Oca, Senang, Ogy, Rama, Rahmat, Yuni, Shela, Yose, Shely, Ayu, 

Wiwi, Riky, Dela, Destha, Teta, yang selalu menjadi partnerku dalam segala 

hal serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya penulis ucapkan 

terimakasih. 



15. Terimakasih kepada keluarga  KKN Tulang Bawang Barat Indah, Dwi, Agam, 

Camus, Vindy, yang sudah memberikan banyak kenangan indah selama 

mengabdi di Desa Marga Jaya Indah. Aku akan selalu merindukan masa-masa 

indah yang pernah kita lewati bersama. 

16. Terimakasih kepada sahabat yang selalu bersama dari tahun-ketahun dan 

selalu memberikan motivasi : Sherly, Niar, Ellsa, Leni, Any, Kartika, Laras, 

Ida, Tia, Ica, Redo, Yasinta, Tiara, Dwika. 

17. Almamater tercinta yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang 

luas kepadaku. 

18. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna banyak terdapat 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu sangat diperlukan adanya kritik 

dan saran dari berbagai pihak yang dapat membangun dan dapat bermanfaat bagi 

kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu 

dalam lindungan Allah SWT. Amin. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

                                                                       

Bandar Lampung, Febuari 2016 

Penulis, 

 

Varu Nisa Arie 
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