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MOTTO

Hidup adalah perjuangan, oleh karena itu
Manusia harus mempunyai alasan yang kuat untuk tetap bertahan hidup
(perjalanan hidup penulis)
Hanya orang bodoh yang bisa pintar, karena
kepintaran adalah keberhasilan menaklukan
kebodohan didalam dirinya sendiri.
( pemikiran penulis)
Kegagalan akan membuat seorang laki-laki
menjadi lebih kuat daripada laki-laki yang terus
berhasil dalam hidupnya
(Massashi Kishimoto)
Jangan pernah merasa bahwa hidupmu telah bahagia, apabila kamu
belum merasakan penderitaan. Sebab orang yang bahagia adalah orang yang pernah
merasakan penderitaan di dalam hidupnya
( K.H. Abdullah Gymnastiar)
Berterima kasihlah kepada orang yang telah menghinamu,karena
dia telah melatihmu menjadi orang yang memiliki mental yang kuat.
Berterima kasihlah kepada orang yang telah mencampakkan dirimu
karena dia telah melatihmu menjadi manusia yang mandiri.
Berterima kasihlah terhadap orang yang telah menghancurkan hidupmu
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I’m going to make everyone recognize my existence
( Author)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur kupanjatkan kehadirat Allah SWT
yang menjadi segalanya bagiku.

Dengan segala kerendahan hati dan sejuta kasih
Kupersembahkan karya kecilku yang teramat sederhana ini kepada ;

Ayah dan Ibuku tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh
kesabaran dan kasih sayang, juga telah membentuk karakterku dan menempaku
untuk kuat dan tegar dalam menjalani terjalnya kehidupan, serta selalu berdo’a
disetiap waktu demi kesuksesanku,
Anakmu tersayang.

Adik-adikku tercinta Anugrah Rizky Ramadhona, Sigit Tri Prabowo dan Fitri Indah
Nur Rakhmadhani yang selalu membuat tawa dan canda yang senantiasa memberi
warna kehidupan ini,
Terimakasih atas Dukungannya.

SANWACANA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdullillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
Innayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul ”Analisis
Penegakan Hukum Terhadap Iklan Ramalan Yang Ditayangkan Oleh Media Elektronik”.

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini tidak sedikit mendapatkan hambatan, ujian dan
berbagai persoalan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan
bantuan, dorongan, bimbingan, petunjuk, kritik dan saran sehingga penulis dapat melaluinya
dengan baik. Oleh karena itu sudah pada tempatnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Tri
Andrisman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung;
3. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi
semangat dan bimbingan yang membantu penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak
memberi masukan, saran dan bimbingan yang membantu penulis hingga terselesaikannya
skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H.,
selaku Pembahas II dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan saran, masukan serta
kritik yang membangun untuk memperbaiki demi kesempurnaan skripsi ini;

7. Bapak Heni Siswanto S.H.M.H. serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ayah dan Ibu diWay Jepara Lampung Timur, anakmu selalu mengingat apa yang menjadi
nasehat ayah dan ibu dan tidak lupa anakmu menghanturkan ribuan terimakasih, karena apa
yang ayah dan ibu lakukan demi kemajuan dan kesuksesan anakmu, tidak akan pernah
terbalas sepanjang hidup anakmu serta do’akan selalu anakmu dalam setiap perjalanan
hidupku;
10. Adik-adikku Anugrah Rizky Ramadhona, Sigit Tri Prabowo, dan Fitri Indah Nur
Rakhmadani jangan pernah letih dan bosan dalam menuntut ilmu pengetahuan dan semoga
kelak kalian menjadi orang yang sukses dalam hidup, Amien !
11. Untuk Kakek dan nenek dari pihak ayah yang telah tiada, Nenek yang telah tiada dari pihak
ibu serta Kakek. Pakde dan bude serta om-om serta kakak-kakak sepupuku, terimakasih atas
materi dan pembelajaran hidup yang langsung maupun tidak langsung, dan juga tidak lupa
buat adik-adik sepupuku yang tercinta serta keluarga besar;
12. Sahabat-sahabatku:
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mata,HadyAnggara,Tyo,Frisdian,Hadi,Alvin,Dayat,Yesta,Eko &, Fauzan dll).
13. Kawan-kawan Tanjung Baru Sukabumi: Gigih, Andi, Erfan, Harry, fajar, Reza Busuzima dll.
Serta teman teman Sma, Muklas, Agung Angger, Dede tengsek.
14. Almamaterku tercinta
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dorongan dalam penyusunan
skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih
banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis dengan terbuka mengharapkan
kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga kiranya skripsi ini
bermanfat bagi pembaca dan ilmu pengetahuan.
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