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sendiri, namun banyak pihak yang memberikan bimbingan, motovasi serta

dukungan agas skripsi ini bisa selesai tepat waktu. Atas segala bantuan yang

diterima, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat PR3 Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.Hum.

2. Bapak Drs. Heryandi, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Unila,

PD1 Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. PD2 Yulia Neta, S.H., M.H. dan PD3.

Dr. Hamzah, S.H., M.H.

3. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana, Ibu

Hj. Firganefi, S.H., M.H. selaku dosen Kriminologi tercinta, Sekertaris

Jurusan dan pembinbing utama skripsi yang telah memberikan arahan,

ilmu dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Tri Andrisman,

S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dua yang bijaksana dan pengertian.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. dan ibu Dona Raisa M, S.H., M.H.. selaku

dosen pembahas yang senantiasa dengan teliti memberikan kritik, saran,

masukan serta kebijaksanaan demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik

dan bisa selesai tepat waktu.

5. Dosen-dosenku Bu Nikmah Rosidah, Pak Agus, Pak Heni Siswanto, Pak

FX Sumarja, Pak Eko Sasongko, Pak Iwan, Pak Yusdianto.



6. Kepada pegawai dekanat dan jurusan, dari Mbak Sri, Mbak Dian, Mas

Pendi, Mas Narto, Mas Yahya.

7. Kepada masyarakat Balinuraga terutama Bli Putu Wirya, ibuk dan adek

serta anak-anak gaul warung pertigaan. Warga Agom, bapaknya Inayah,

Pak kades Muchsin, sekdes Suraji, Deka, Nurdiana, Kabupaten Lampung

Selatan yang membantu penulis dalam melakukan penelitian.

8. Ayah trimakasih atas wawasan dan contoh hidup sederhananya, Bunda

trimakasih atas dukungan dan cintanya, Adek Devi, Adek Dona.

9. Keluarga besar Mbah H. Sidik. (alm) dan Mbah H. Abdul Majid.

10. Teman-teman Hukum Exstensi 08 (Lulu, Lira, Fega, Te Evita, Bunda

Elvina, Te Ismi, Tiara, Mb Kiki, Wira, Ajee, Gagan, Redo, Said, Indra

dan Imam) walaupun sedikit tetapi banyak konflik batin yang

menjadikanku bisa bersikap dewasa, trimakasih kawan atas semua

pelajaranya. Tak ada beda antara kalian dimataku dan kuharap pertemuan

dalam waktu yang sebentar ini bisa kita ambil maknanya, kelak jadi cerita
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