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KATA PENGANTAR 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan sehingga saya dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

DALAM KASUS PERKOSAAN”. Skripsi ini merupakan syarat kelulusan dan 

guna memeperoleh gelar kesarjanaandalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga. 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan waktu dan kemampuan yang 

penulis miliki, penulis juga tidak telrpas dari kekurangan- kekurangan. Untuk 

berbagai kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapakan untuk lebih 

sempurnya skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan serta 

bantuan baik berupa moril maupun materril yang teak terhingga nilainya dari 

berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Dekan Fakultas Hukum Unair Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, 

selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

2. Dosen pembimbing skripsi Ibu Tilly A.A.Rampen,S.H.,M.S.yang 

membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini 

3. Dr.Sarwirini,S.H.M.S, Dr.Toetik Rahayuningsih,S.H.,M.Hum, dan Riza 

Alifianto Kurniawan, S.H.MTCP, selaku dosen penguji yang telah 

menguji dan memberikan penjelasan terkait penulisan skripsi ini. 

4. Dr.Agung Sujatmiko, S.H.,M.H selaku dosen wali yang turut membantu. 
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5. Orang tua  yang memberikan dukungan moral maupun materil 

6. Yang aku sayangi Mita, Dina (adik – adikku), dan  Fofi, yang mendukung 

dalam proses penulisan skripsi ini dan selalu memberi semangat dan 

motivasi untukku 

7. Teman temanku Trias, Gita, Riska, Desi, Nisa, Mevita, Erlia, Redita,Indy, 

Tyas, Nike, Ika, Septi, Chorry, PLKH Kelompok C-2-3, dan semua teman 

angkatan 2008 fakultas hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu. 

8. Dan semua pihak- pihak yang turut membantu yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu dalam halaman ini. 

Dengan tidak lupa kodrat saya sebagai manusia, penulis menyadari bahwa 

dalam laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan 

hati penulis masih mengaharapkan saran dan kritik yang membangun dari rekan 

rekan pembaca. 

 

      Surabaya,  26  Juni 2012  

 

        Penulis 
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