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8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu 

dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi 

Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

9. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana dan Keluarga Besar Fakultas Hukum 

2010 terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, besar harapan 
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Karang yang telah bersedia memberikan bantuan, pendapat dan meluangkan 

waktu. 

11. Kedua orang tuaku yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis,  Ayahanda 

Ir. Ramsi dan Ibunda Suparti, terimakasih telah menjadi orang tua terhebat, 

kalian lah inspirasiku, pengorbanan dan kasih sayang kalian tidak akan aku 
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ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan 

kalian. Gelar ini ku persembahkan untuk kalian.  

12. Kakak dan Adikku Romi Fahriza Akbar Tanjung Perdana dan Agustine Tria 

Dinanti terimakasih telah memotivasiku dan memberikan canda tawa, kalian 
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15. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan 

kebaikan.  
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