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Alhamdulillahirobbil’alamien. Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, 

Rabb seluruh Alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyeleasaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung 

dengan judul : PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA 

PROSES PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. 

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan 

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

Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada: 

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

Universitas Lampung. 

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

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

3. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing pertama 

yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyelesaian skripsi ini.  



4. Ibu Rini Fathonah,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing kedua, yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, pengarah, motivasi, dan 

sumbangan pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skeripsi. 

5. Bapak Tri Andrisman,  S.H., M.H. sebagai Pembahas Pertama yang telah 

banyak memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

6. Ibu Dona Raisa M, S.H., M.H. Sebagai Pembahas Kedua yang telah banyak 

memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Ibu Amnawati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis 

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan 

satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

9. Seluruh staf dan karayawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas 

bantuannya selama penyusunan skripsi. 

10. Ayah dan Ibu tercinta atas kasih sayang, pengorbanan serta doa tulus dari 

setiap sujudmu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan menanti 

keberhasilanku. 

11. Adik-adikku Nico Archie dan Nicky Oktoberi beserta seluruh keluarga 

besarku terimakasih atas dukungan dan do’a yang selam ini telah diberikan. 

12.    Kekasihku Seva Gustaria yang selalu mendukungku dan memberi semangat 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 



13. Sahabat-sahabatku: Thrisya Kusuma Putri, Riani Purwaningsih, Septriana K 

Sari, Sandi Arianata, Aan, Ucup, Fitra Yudha, Heriski Novanda, Yang telah 

memberi doa dan dukungannya selama ini. 

14.   Buat sahabat seperjuangan, akhmad sofyan kamal, Dilly yandri, Edy saputra, 

Mohammad yusfaneri S.H, Richi andrean,Hengki kurniawan, Septa Hans 

Dinamika, Tommy Krenz, terima kasih atas do’a dan dukungannya. 

15. Semua teman-temanku Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung Angkatan 2008 yang terhormat dan seluruh teman fakultas hukum 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasi atas do’a dan 

dukunganya. 

16. Terima kasih juga buat teman-teman semasa KKN  

17. Almamaterku tercinta yang sudah memberi banyak wawasan dan 

pengalaman berharga. 

 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa 

dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang 

membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun 

sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.   

 

Bandar Lampung,  21 Februari 2013 

Penulis 
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