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M O T T O

Selalulah berbuat kebaikan, sebab baik dan buruk akan
kembali lagi ke asal nya.

Jangan pernah perhitungan untuk menolong orang lain.
Sebab amal perbuatan yang baik itu lah yang akan membuat

hidup kita mulus, ringan, dan terasa lebih mudah, serta
menjauhkan kita dari semua marabahaya.

Siapa yang menabur angin, pasti akan menuai badai.

Jalani hidup apa ada nya, dengan tenang, tanpa beban juga
tanpa masalah.

Jangan pernah mencampuri urusan orang lain, kalau
memang tidak tahu permasalahan yang sebenar nya.

Belajar dari pengalaman hidup diri sendiri dan orang lain, itu
bisa membuat kita lebih bijak lagi dalam menyikapi hidup.

Jadilah Wanita Timur yang sesuai dengan kodrat nya sebagai
seorang perempuan sejati.



PERSEMBAHAN SKRIPSI INI UNTUK :

Allah SWT terima kasih atas segala rakhmat dan hidayah nya serta kekuatan dan

kebesaran hati yang telah diberikan kepada saya selama ini.

Ayah ku Sulaiman, S.H., M.H. dan Ibu ku Dra. Syarifah Sapta Rita Dewi, M.M. yang selama

ini telah memotivasi untuk maju dan jangan sampai ketinggalan dengan yang lainnya,

serta memberikan nasehat dan masukan yang berguna sekali bagi hidup, sehingga bisa

membuat saya mengerti hidup yang sebenar nya itu seperti apa.

Kakak ku Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.,  Adik - adik ku Dian Anggraini, S.H. & Edwar

Saputra, terima kasih atas segala perhatian nya selama ini untuk motivasi

menyelesaikan skripsi ini.

Om-om dan Tante-tante ku serta Sepupu – sepupu ku yang tidak bisa disebut kan satu

persatu, terima kasih atas waktu luang nya.

Untuk semua kawan-kawan ku seangkatan Non Reguler 2006, terima kasih atas semua

partisipasi dan dukungan nya selama ini dan pertemanan yang di jalin selama di bangku

kuliah. Untuk Dian Anggraini, Muhammad Ichsan, Badrul Munir, Rico Charnando, Irwan

Kisfry, Septia Lindasari, Nova Liana Devi, Rika Puspa Dewi, Yeli Yuspa Wardhani, Resty

Aprina, Anjai, Terima kasih atas pertemanan nya selama ini untuk membahas Skripsi ini.

Buat Marisa Putri, Moh. Fera Gandhi, Nicky, dan Nico, kawan seperjuangan selama PKLH

sukses selalu untuk keberhasilan kita. Untuk Suandi Herman, Adjie Faisal, Richard,



Tyson, Burhanudin, Adi, teman perjuangan selama seminar dan ujian kompre, terima

kasih atas kekompakan nya.

Tak lupa juga buat Nina Antika dan Nina Rosania kuliah yang rajin, agar segera

menyusul meraih gelar sarjana.



SANWACANA

Alhamdullilah, saya bersyukur yang begitu besar kepada Allah SWT, berkat limpahan

rakhmat, hidayah, karunia serta nikmat yang begitu besar diberikan kepada saya, dan

kekuatan yang begitu besar dalam diri ini untuk begitu sabar menyelesaikan skripsi ini

yang sudah begitu lama di nanti hasil akhirnya, ternyata tercapai  juga sesuai dengan

target yang diharapkan, walaupun dengan perjuangan dan pengorbanan yang tahan

banting untuk bisa menyelesaikannya, tetapi akhirnya dapat terealisasi dalam bentuk

sebuah Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perpanjangan

Penahanan Tersangka Di Kejaksaan Negeri Kelas IA Bandar Lampung. Adapun

tujuan dari pembuatan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai

gelar Sarjana Hukum (SH) pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lampung. Ada pun rasa terima kasih ini saya ucapkan kepada orang-orang yang turut

berperan serta dalam terselesaikannya skripsi ini, di antaranya,

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

Lampung.

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I.

3. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II dan sebagai

Pembimbing Akademik.

4. Bapak Sudirman Mechsan, S.H., M.H. selaku pembantu Dekan III.

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

6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana serta

sebagai Pembahas I, terima kasih atas saran dan masukannya selama ini.



7. Bapak Shafruddin. S.H., M.H. sebagai Pembimbing I, terima kasih telah menjadi

pembimbing yang baik.

8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II, terima kasih telah

menjadi pembimbing yang baik.

9. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. sebagai Pembahas II, terima kasih atas saran dan

masukan nya selama ini.

10. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, terima kasih atas didikan, bimbingan dan ilmu yang

diberikan selama ini.

11. Bapak & Ibu  pegawai serta staf di Bagian Akademik serta di Bagian Tata Usaha,

terima kasih telah membantu selama ini.

12. Bapak & Ibu pegawai serta staf di lingkungan Fakultas Hukum, terima kasih atas

bantuannya.

13. Mbak Sri dan Mbak Yanthi yang begitu baik telah membantu mempermudah

kelancaran semuanya dari Seminar I  hingga Ujian Skripsi (Kompre), terima kasih

atas bantuannya yang besar.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Walaupun usaha yang dilakukan dirasa sudah sangat maksimal, tetapi penulis sadar

skripsi ini masih banyak kekurangan dimana-mana, sehingga walaupun skripsi ini

telah jadi dan telah layak uji, tetapi tetap penulis menginginkan kritikan, masukan,

dan saran dari semua pihak, untuk penyempurnaan skripsi ini, dan juga dikemudian

hari ketika akan melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi lagi, semua ide yang

telah terangkum saat ini bisa di realisasikan. Demikian harapan dari penulis, mudah-

mudahan saja yang ada saat ini kelak bisa berguna untuk kita semua . Amien
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