
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, Puji dan Syukut penulis pesembahkan kehadiran ALLAH SWT 

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih 

diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan. Kemudian shalawat dan salam 

tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad 

SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam Zahiliah kepada alam yang 

penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat sekarang ini. 

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis 

miliki, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan 

judul “Perlindungan Hak Terhadap Narapidana Wanita Hamil Dan Menyusui 

Di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Pekanbaru Berdasarkan PP No. 32 

Tahun 1999”. 

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah 

untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, dan yang lebih penting lagi untuk 

menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Pidana dalam program studi 

stara satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 

Pekanbaru. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini 

dapat terlaksana dan diselesaikan bekat motivasi, dorongan, budi baik, dan bantuan 



 
 

berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terima 

kasih penulis yang tulus kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam 

Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh 

kesabaran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis. 

3. Bapak M. Musa, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak 

meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis 

untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian 

penulis. 

4. Bapak Yuheldi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak 

meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis 

untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian 

penulis. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah 

memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga 

penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Riau. 

6. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta 

staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang 



 
 

telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama 

penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 

7. Kepada kawan-kawan angkatan 2013 dan kepada kawan-kawan Himpunan 

Jurusan Hukum Pidana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta 

kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini. 

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula 

seorang teman, penulis berdoa semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan 

menjadi amal saleh disisiNya. 

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan 

ini masih ada kekurangan baik dari segi uraian maupun teknik penulisan, maka oleh 

sebab dengan hati penulis mohon kritikan, saran, dan segala sesuatu untuk 

kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, 

aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh 

 

 

Pekanbaru, 4 April 2017 
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