
 

SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Sopir Truk yang Dilakukan oleh 

Preman ( Studi Kasus No. 370/Pid.B/2013/PN.GS)” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari 

berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. 

 

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan 

meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap 



pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

4. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah  

bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Pembahas I yang telah memberikan 

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

6. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., sebagai Pembahas II yang telah memberikan 

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

7. Ibu Marindowati, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

8. Seluruh dosen dan karyawan/i 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. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Papa yang 

penulis banggakan dan Mama tercinta yang telah banyak memberikan 

dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya 

semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa 

membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan; 



10.  Kakakku Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H., Kakak iparku Miryanto S.H., 

M.H dan adikku M. Zulfikar Rhomi Prayoga dan M.H Azzam Al Ghifari atas 

semua dukungan moril, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya.  

11. Teman, sahabat dan juga keluarga Toni Adi Saputra, A.Md , Muthia Firda 

Sari, Eka Chandre Pratiwi, S.H., Sekar Pramudhita, Venti Azharia, Nur’aini, 

Ramita Riska Aldina, Dwi Mutiara Herda, dan seluruh teman-teman Hukum 

Pidana ’10 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan 

kerjasamanya. Semoga kita semua sukses, I am gonna miss you guys .. 

12. Teman – Teman SMA, Indira Rizki Amalia, S.IP , Nurlia Efendi, Ayu 

Camelia, A.Md , Agus Setia Rini, A.Md , Mardia S.Pd , Atika Anggeriyani , 

Uly  terima kasih semuanya atas semua nasihat, doa dan motivasinya. 

13. Rekan – Rekan KKN Dusun Sabah, Desa Sukadana, Kab. Lampung Timur, 

Arief S.T , Ferdita, Devy, Rindi, Amri , Toto, Rafiq, Wikke terima kasih atas 

doanya, pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian akan selalu 

ada, Good Luck untuk kalian semua, 

14. Kakak Rizki Amalia, S.H., M.H , Kak Destia Fauzi Sodri, S.H , Aswan 

Radesa Putra  yang setia  meluangkan waktunya untuk membantu pada saat 

penelitian,  

15. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku 

menuju keberhasilan. 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

 



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

diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang 

membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan 

ilmu pengetahuan. 

 

          Bandar Lampung, 04 Juni 2014 

                Penulis 

 

 

                                                                            Zakia Tiara Faragista 


