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Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

yang berjudul “Analisis Terhadap pengertian Anak Nakal Yang Diatur Dalam

Pasal 1 Angka 2 Huruf b Undang-Undang NO.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan telah penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi ini,

namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan baik yang

menyangkut segi isi maupun tulisannya. Untuk itu segala kritik dan saran yang

sifatnya membangun sangan penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari, bahwa tanpa bantuan, dukungan serta bimbingan dari

berbagai pihak dalam materiil maupun spiritual, penulisan skripsi ini tidak akan

terlaksana dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

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

Universitas Lampung.



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

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Firganefi, S.H, M.H, selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan

bimbingan, arahan dan masukan kepada kepada penulis dalam penulisan

skripsi ini.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H, M.H, selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktuuntuk mencurahkan pikirannya dalam membimbing penulis

selama menyusun skripsi.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H, M.H, selaku pembahas I yang telah mengkritisi

penulis dalam memberikan saran, masukan dalam pembahasan pada skripsi ini.

6. Ibu Rini Fatonah, S.H, M.H, selaku pembahas II atas arahan, kritikan serta

saran dalam penulisan skripsi.

7. Ibu Erna Dewi, S.H, M.H, selaku pembimbing akademik.

8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9. Ayahanda dan Ibunda, serta adik-adikku dan orang-orang terkasih yang telah

banyak mengorbankan seluruhnya baik materi, waktu, tenaga, pikiran serta

do,anya sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah dan meraihgelar

sarjana.

10. Sahabat-sahabatku asrama dapur (Rifa, Gheta, Thari, Angga, Edward)

terimakasih atas persabatan serta kebersamaan kalian selama ini baik dalam

suka maupun duka.

11. Marsopa Adiarta, yang selalu ada dalam hidupku. Terima kasih atas doa,

dukungan kasih sayang dan semangat yang telah diberikan hanya untukku

hingga aku dapat menjalani semuanga dengan baik.



12. Septia Lindasari, terima kasih atas persahabatn yang selama ini kita jalin baik

suka maupun duka.

13. Semua pihak yang telah menjadi perantara turunnya pertolongan Allah SWT

kepadaku dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan

kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapat

balasa dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi

kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan

ilmu pengetahuannya serta dapat pula menjadi Literatur tambahan bagi para

pembaca.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.
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