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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

atas berkat Ridho dan Rahmat yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai

gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung dengan judul : Kajian Hukum

Pidana terhadap Iklan di Media Televisi yang tidak Menghentikan

Langganan Registrasi (UNREG) atas Permintaan Pelanggan.

Selain ungkapan rasa syukur yang dalam, penulis juga ingin mengucapkan rasa

terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu

dan mengkritik serta memberi dukungan moril kepada penulis, sehingga tujuan

dari dibuatnya skripsi ini dapat tercapai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan

kepada orang-orang yang penulis sayangi dan penulis hormati, semoga selalu

dalam keadaan sehat wal afiat terutama kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda

Hi. Muhammad Syukron dan Ibunda Hj. Hayatun, atas segalanya yang

tercurahkan kepada penulis hingga saat ini, Kakakku Umu Kholifah dan Mas

Suliyono, Adikku Ahmad Kholili serta keponakanku tercinta Ahmad Nadzief

Faizul Akbar yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi

ini.



Selanjutnya ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada orang-orang yang

penulis hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT terutama kepada

Komisi Pembimbing terima kasih atas bimbingan, saran, dan kebaikan yang

diberikan selama menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan

terima kasih kepada:

1. Bapak Hi. 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;

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan

waktu, mencurahkan fikiran, dan dengan sabar dalam memberikan arahan,

bimbingan dan nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan

bantuan, arahan, nesehat serta bimbingannya kepada Penulis baik dalam

penulisan skripsi ini maupun selama penulis menjalani studi di Fakultas

Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah meluangkan

waktu untuk mengkritisi dan memberikan masukan, saran, dan arahan kepada

Penulis demi perbaikan skripsi ini;

6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan

saran masukan dan arahan kepada Penulis untuk memperbaiki penulisan

skripsi ini;

7. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Pembimbing

Akademik atas kesediaannya memberikan bimbingan kepada penulis;



8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima

kasih atas ilmu pengetahuan, bantuan dan kerjasamanya;

9. Bapak Cahyono Priyo Santoso selaku Anggota Unit III Tipiter Satreskrim

Poltabes Bandar Lampung, Bapak Ganefli selaku Staf YLKI Bandar

Lampung, Ibu Hrda, S.H., selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung, serta Ibu Sumarsih, S.H., selaku Advokat dan Konsultan

Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nasional di Bandar

Lampung yang telah memberikan informasi, data, saran, dan masukan selama

penulis melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;

10. Keluarga besar penulis: Bude Sobirah dan keluarga, bulek Nur Fadillah dan

keluarga, Mas Anwar dan keluarga, Mas bowo dan keluarga, Akang Rudin

dan keluarga, Ca Hiz dan keluarga, Mas Agus dan Mb Solihah, Bapak Hi.

Rais Abdillah (Alm) beserta Keluarga yang penulis sayangi, terima kasih yang

tak terhingga atas doa, kasih sayang, bantuan, dukungan, perhatian, dan

keceriaan yang selama ini telah dihadirkan,

11. Bapak Hi. Muib Bidianto (Alm) beserta keluarga, yang penulis sayangi, terima

kasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, perhatian, kepada penulis dan

keluarga;

12. Sahabat Penulis: Laura, Gledis, Windy, dan Temmy, yang telah memberikan

bantuan baik moril maupun materiil, dukungan, semangat dalam suka dan

duka serta selalu bersedia disusahkan penulis, kalian adalah salah satu

pendorong dan motivasi, semoga kita kompak selalu; Kak Eko JS, Mb Gina,

Hotlina Siregar, Gieska, Florens, April, Icha, Viqhy, Fayin, Aan, Yatno,

Ocha, Lia, Fauzia, Erlangga (Nduts), Jo2, Yuni, Nia, Asri, Noca, Wina, Rian,



Lidia, Iis, Dewi (Amor), Mifta, Mita, Firman, Nila, Onta (Dwi), Dedi R, Kak

Beki, Gugus, Terima kasih atas kebersamaan dan semua kebaikannya selama

ini kepada penulis; dan seluruh teman-teman satu angkatan yang tidak bisa

Penulis sebutkan satu persatu

13. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan

penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, baik moril maupun materil.

Akhir kata, Penulis berharap kepada para pembaca agar dapat kiranya

memberikan saran dan kritik yang dapat menambah ilmu pengetahuan Penulis

agar dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga segala yang kita lakukan

menjadi amal yang dicatat sebagai suatu keikhlasan. Amin Yaa Robbal’Alamiin.....
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Elmi Kholiyah


