
SANWACANA

Penulis mengucapkan puji dan syukur  kehadirat Allah SWT yang

mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan Skripsa yang berjudul “Analisis Penerapan

Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002

Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Kota

Bandar Lampung”. Adapun maksud penulisan Skripsi ini adalah

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini,penulis telah banyak

memperoleh petunjuk-petunjuk,bimbingan dan saran dari berbagai

pihak,untuk semua itu penulis sampaikan rasa hormat yang tak

terhingga serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu

penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum

Universitas Lampung



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

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak

membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum

Universitas Lampung

3. Bapak Shaffrudin,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. Ibu Firganefi, S.H, M.H. 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 Heni Siswanto, S.H, M.H. Selaku pembahas 1 (satu) yang

telah memberi Kritik,Saran dan masukan yang membangun

terhadap skripsi ini.

6. Bapak Irzal F, S.H, M.H. Selaku pembahas 2 (dua) yang telah

memberi Kritik,Saran dan masukan yang membangun terhadap

skripsi ini.



7. Ibu Ratna Syamsiar, S.H,M.H. Selaku pembimbing akademik

yang telah membantu penulis 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 dan bantuannya selama ini.

9. Kedua Orang Tua ku Ayahda Sulaiman,S.H. dan Ibu Darliana

serta keluaraga besar ku tercinta yang selalu member

nasehat,semangat,doa serta bantuan baik secara moril maupun

materiil.

10. Pihak-pihak lain dan sahabat-sahabat yang tidak mungkin

disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan

dukungan dalam menyelasaikan skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga amal baik dan kebajikan yang telah

diberikan,akan mendapat imbalan setimpal dari Allah S.W.T, mudah-

mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua,Amin.

Bandar Lampung , 2010
Penulis

Andri Pratama


