
 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul : “Analisis Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda 

Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/Pid.B/2012/PN.TK) ”. Skripsi ini 

sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 

bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada 

kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih 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. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan 

Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan kritik 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 



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

meluangkan waktu, memberikan saran, serta kesabarannya dalam 

membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak Budi Rizki, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan 

kritikan dan saran demi baiknya penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan nasehat dan bantuannya selama menimba ilmu di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung; 

8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang 

telah diberikan selama proses pendidikan dan bantuannya selama ini.  

9. Seluruh responden Bapak Sutaji,S.H., M.H, Ibu Yusnani,S.H., M.H dan 

Bapak Dr. Eddy Rifai’i,S.H., M.H yang telah meluangkan waktu untuk 

memberikan informasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini 

10. Ayahku Muslim dan Mamaku Maimunah tercinta. Terimakasih atas do’a dan 

segala ilmu kehidupan yang telah mama dan ayah berikan. Semoga Allah 

SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk perhatian dan kasih 

sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih 

sayang Allah SWT.  

11. Adik-adikku, Egi Farizki dan Dimas Tama Putra yang telah memberikan 

semangat serta do’a untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini. 



12. Untuk seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu, terimakasih atas do’a serta semangat yang diberikan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Seluruh sahabat-sahabat ku semasa kuliah: Nurul aini,Leo Patra Albar,Herdy 

Alwan Novantra,Desi Indriani,Bella Asih C,Inggit Suci Pratiwi,Dwi Kartika 

dan Frederica Henrieta yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, penulis 

ucapkan terimakasih. 

14. Keluarga kedua ku dalam Ikatan Muli Mekhanai Lampung : Ratu, Ajeng, 

Ines, kak ishak, mas anto, bang didin, kak deddy, kak rendy dan yang lainnya 

yang tidak dapat di sebutkan satu persatu,terimakasih atas semangat yang 

yang di berikan kepada penulis . 

15. Teman-teman sekaligus keluarga baru pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN):  

Nuyu,Gebby,Amel,Anne,Ika,Hesti,Alan,Hadi,Daus dan Tubagus Terimakasih 

pengalaman yang baru , kebersamaan dan kekeluargaan yang amat berarti 

bersama kalian.  

16. Seluruh teman-teman FH Unila 2010 dan 2011 dan HIMA PIDANA FH 2010  

terima kasih untuk kebersamaanya. 
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18. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan 

dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

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

bangsa, negara, 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. 
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