
KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang mengadakan dan

meniadakan segala sesuatunya di muka bumi ini, serta Shalawat dan salam selalu

tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi akhir zaman beserta para

sahabatnya. Alhamdulillah atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Kebijakan Kriminal Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Adapun maksud penulisan skripsi ini

adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar

kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun

penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun

penulisannya. Oleh karena itu berbagai saran, koreksi, serta kritik yang membangun

dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan

skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan

tetapi juga berkat bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga

penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itudi dalam kesempatan ini penulis

menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:



1. Bapak Adius Semenguk, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan pendidikan

di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

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

Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis selama

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak

membantu dengan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya,

memberikan bantuan moril, saran serta kritik yang membangun di dalam

menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing 2 (dua) yang telah

banyak membantu dengan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap

pemikirannya, memberikan bantuan moril, saran serta kritik yang membangun di

dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Pembahas 1 (satu) yang telah

memberi kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.

6. Bapak Renaldi, S.H.,M.H. selaku Pembahas 2 (dua) yang telah memberi kritik,

saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.

7. Ibu Melly Aida, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing akademik yang telah

membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Lampung.



8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi

penulis serta memberikan kemudahan bantuannya selama ini.

9. Kedua orang tuaku, Bapak Suhudi dan Ibu Surati serta keluarga besar tercinta

yang telah dan selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, kebahagiaan,

semangat, dan pengorbanannya selama ini.

10. Teman-teman satu angkatan dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang selalu bersama, menemani, memberi nasehat, kritik, semangat,

serta bantuannya baik secara moril maupun materil.

11. Sahabat-sahabat rumah dan “konco-konco” yang tercinta yang selalu bersama dan

menemani dalam suka maupun duka.

Semoga Allah SWT. menerima dan membalas semua kebaikan yang kita perbuat.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Amin.

Metro, 12 Agustus 2010
Penulis

Burhan Assidiq




