
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu 

 

Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, 

Rabb seluruh alam yang telah memberikan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tanpa adanya 

kemudahan yang diberikan takkan mungkin dapat terlaksana, oleh karenanya 

hamba senantiasa bersyukur atas segala yang diberikan. Sholawat serta salam 

semoga Allah limpahkan kepada sebaik-baik contoh dan tauladan Nabi paling 

Agung Nabi Muhammad SAW, Beliau yang telah memberikan perubahan kepada 

dunia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh pencerahan. 

 

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari adanya bantuan, partisipasi dari berbagai 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:  

1. Bapak 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. 

 

3. Bapak  Syamsir Syamsu, S.H., M.SI., M.H selaku Pembimbing Akademik. 



 

4. Bapak Prof.Dr. Sunarto DM, S.H., M.H selaku pembimbing I, yang telah 

banyak memberi bimbimgan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah 

memberikan banyak bantuan, masukkan dan saran dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

 

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku pembahas I yang telah banyak 

memberikan kritikan dan saran yang sangat berharga kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

7. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku pembahas II yang telah 

banyak memberikan kritikan dan saran yang sangat membangun kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan 

dan diajarkan dengan ikhlas. 

 

9. Seluruh staf baik di bagian Hukum Pidana Mba Sri, Mba Yanti, Babe. 

Maupun di bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang tidak kalah 

pentingnya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. 

 

10. Orang tua terhormat dan terkasih, bapak Yeri Indawan dan emak Sulasmik 

yang telah banyak berkorban demi anaknya menuntut ilmu, yang telah 



memberikan kasih sayang, nasihat dan doanya. semoga Allah membalas 

pengorbanan itu dengan nikmat yang tak terhingga. 

 

11. Saudari-saudari ku, Erisa Tirta Kurnia dan Erin Tri Latifah yang telah 

banyak memberikan semangat serta doa untuk kelancaran dalam pengerjaan 

skripsi ini. 

 

12. Guru-guru ku selama menduduki bangku Taman kanak-kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Penulis 

ucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan. 

 

13. Pihak penyidik unit PPA dari Polresta Bandar Lampung yang telah 

memberikan informasi dan bantuannya selama penulis melakukan riset 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

14. Direktur ekskutif LSM DAMAR beserta staf jajarannya yang telah 

memberikan informasi dan bantuannya selama penulis melakukan riset 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

15. Teman-teman sekaligus keluarga baru, pengalaman baru di Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Moch, Hadi, Mario, Anggew, Sinta, Andria, Sahara, Eva, dan 

Riska Serta Bapak Karyanto dan seluruh keluarga yang telah menerima 

kami di kediamannya. Bapak Prayitno selaku Kepala Desa Labuhan Ratu VI 

beserta istri dan keluarga. 

 

16. Sahabat - sahabat terbaikku Aldy Fernanda, Ade Putra Ramadhani, 

Qodryansyah, Adelina Syahputri, Agritia Gita Pratiwi, Mardhotila dan 



Maharani Adelina Putri yang tiada duanya yang banyak membantu 

mengingatkan, menasehati, menemani di setiap hariku. 

 

17. Teman-teman seangkatan yang selalu hadir, selalu memberi cerita 

menyenangkan dan moment tak terlupakan selama perkuliahan di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung: Novan, Ario, Anggi, Sarwo, Ridho, Alfin, 

Amek, Sudi, Ijal, Icat, Dicky, Silva, Vinda, Itqoh, Dimas, Alhuda, Sandi, 

Willy, Kamal serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya penulis 

ucapkan terimakasih. 

 

18. Saudara, teman, rekan yang lain dan tidak bisa disebutkan satu persatu  yang 

saya yakin berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan ikut berpartisipasi, 

membantu dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih.  

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, 

bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang 

membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun 

akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah 

SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali 

silahtuhrahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam 

keridhoan-Nya. Aamiin Allahuma Ya Rabbil’alamin. 

 

Bandar Lampung,    April 2014 
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