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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan 

rahmat, taufik dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM 

MENGENAI PENERAPAN SANKSI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG”. 

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan bantuan baik moril maupun materil serta mendukung 

terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. M Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga Surabaya, beserta wakil dekan. 

2. Ibu Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang penulis 

hormati karena kesabaran beliau dalam membimbing dan memberikan arahan 

yang terbaik, saran, motivasi serta selalu mendukung penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
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3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., 

Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., selaku tim menguji yang 

telah berkenan menguji dan memberikan saran sehingga skripsi dapat 

terselesaikan. 

4. Ibu Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selalu 

membimbing saya dalam menentukan mata kuliah yang penulis ambil, dan 

selalu menyediakan waktunya untuk penulis dalam pengurusan 

kemahasiswaan. 

5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat 

disebutkan semuanya, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah 

diberikan selama ini. 

6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Eyang kakung 

dan Eyang Putri yang sangat penulis banggakan dan cintai, Ayahanda dan 

Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan 

baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 

dengan baik. 

7. Marshall Hani Purwanto, S.H., yang penulis sayangi karena tak henti-hentinya 

memberikan semangat dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Trias dan Dewi dan teman-teman beserta staf-staf Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut 
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mendukung dan memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan 

skripsi dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 

saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi 

penyempurnaan selanjutnya. 

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 

bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

Surabaya, 22 Juni 2012 

Penulis  
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