
 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, 

Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung 

dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN 

PEDOFILIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN 

ANAK. 

 

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan 

serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

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

Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan selaku Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya 

sehingga proses penyelesaiaan skripsi dapat berjalan dengan baik. 

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan masukan-masukan 

kepada penulis. 



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

membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran untuk 

meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan 

dengan baik. 

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas 1 yang telah memberikan 

kritik, saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah banyak 

memberikan kritikan, koreksi, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik selama 

penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

8. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana 

Universitas Lampung yang menjadi responden bagi penulis yang telah 

meluangkan waktu memberikan pengetahuan, informasi, saran dan masukan 

untuk penulis. 

9. Bripda Suswanto, S.H., dari Anggota Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar 

Lampung, Bapak Turaihan Aldi, dari Lembaga Advokasi Anak Bandar 

Lampung yang telah berkenan menjadi responden dan narasumber bagi 

penulis dan memberikan informasi dan data-data untuk penulis. 

10. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 



11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas 

bantuaannya selama penyusunan skripsi ini. 

12. Guru-Guruku selama menduduki bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Penulis mengucapkan terima kasih atas 

ilmu, doa, dan motivasi yang telah diberikan. 

13. Teristimewa untuk Ayahku Nirsah Imron dan Ibuku Siti Sarah Zulaida yang 

sangat kucintai dan kusayangi. Terima kasih atas semangat, dukungan dan doa 

yang terus mengalir untukku, perjuangan dan pengorbanan selama ini yang tak 

kenal lelah dan tanpa pamrih, guna mewujudkan cita-cita anaknya. Semoga 

Allah SWT membalas segala pengorbanan dengan nikmat dan berkah yang tak 

terhingga dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. 

14. Adikku, Muhammad Aulia Rahman. Terima kasih atas dukungan, doa dan 

motivasi  yang diberikan selama ini. 

15. Seluruh keluarga besarku (Nenek, Om, Tante, Saudara Sepupu, Keponakan) 

yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi sehingga penulis dapat 

mewujudkan cita-cita dan harapan selama ini. 

16. Mbak Yanti, Mbak Sri dan Babe Narto atas informasi, bantuan dan telah 

memberikan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

17. Teman, sahabat, dan saudara terbaik yang ikut berpartisipasi dalam penulisan 

skripsi ini, Eka Pratiwi Yunianti, Deli Mutia, Agustin Darma Putri, Hardiana 

Dwi Agustin, Tasya Gina Pratiwi, Dhiona Ayu Nani. Terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas perhatian, nasihat, waktu, bantuan, semangat, motivasi, 



doa yang selalu diberikan tulus kepada penulis. Terima kasih juga atas canda 

tawa, kegembiraan, tangisan yang selama ini diberikan. Semoga kebahagiaan 

selalu tercurah untuk kita semua. 

18. Sahabat-sahabatku di kampus yang selalu menemani dan berjuang bersama-

sama sejak pertama kuliah sampai berakhirnya kuliah, Sarah Furqoni, Nurul 

Zahra Syafitri, Tara Ranggala Putri, Fitri Dwi Yudha, Gracelda Syukrie, Indah 

Nurfitria. Semoga kelak kita dapat mencapai kesuksesan bersama. 

19. Teman-teman seperjuangan, Nunik, Mia, Shintya, Astari, Fajar, Abdoel, 

Mutiara, Triadhani, Deswandi, Kresna, Zaky, Riki, Rian, Aga, Hindiana, Ruri, 

Patrisella, Oldy, Septiara, Almira, Dea, Tari, Tiara, dan semua teman-teman 

Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan selama ini, 

semoga silaturahmi kita dapat selalu terjalin. 

20. Teman-teman KKN desa Bandar Aji, Theresia, Topan, David, Pram, Dita, 

Salpa. Terima kasih atas kerja sama selama KKN dan terima kasih atas jalinan 

pertemanan dan persaudaraan  sampai saat ini, semoga silaturahmi kita tetap 

terjaga. 

21. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang 

lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak dan terima kasih kepada keluarga 

besar HIMA PIDANA 2011 atas kebersamaan selama ini. Semoga kita semua 

dapat mencapai kesuksesan. 

 



Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah 

diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis 

pada khususnya.  

      

 Bandar Lampung,     Februari 2015 

 Penulis, 

   

      

 Tiffany Andina Damayanti 


