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KATA PENGANTAR 

 

 Assalamualaikum, Wr,Wb. 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, kurunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul 

“Efektifitas Perlindungan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru” yang merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau dapat 

terlaksanakan dengan baik dan maksimal. 

 Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai Efektifitas Perlindungan 

Hak Narapidana Wanita Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Pekanbaru. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana peneliti menyimpulkan 

bahwasanya Perlindungan Hak Narapidana Wanita Dalam Lapas tergolong belum 

atau kurang efektif dikarenakan adanya hak-hak narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, yang memang bukan 

diperuntukan untuk narapidana wanita yang dimana di dalam Undang-Undang 

omor 12 tahun 1995 dalam pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa pembinaan 

Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh 

Karena itu selaku penulis mengucapkan terimaksih dan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada ; 

1. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua ayahnda M.hasim.A.D dan Ibunda 

TUTIAH yang telah memberikan dukungan materil dan moril yang sangat 

berharga, terima kasih yang sebesar-besarnya semoga ananda Sinta Permata 

Sari dapat membalas budi dan jasa ayahnda dan ibunda, dan terimaksih juga 

buat Abang sudirman dan adik-adik apri selpiah. 
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2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA Beserta 

jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut 

ilmu di UIN Suska Riau. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian 

skripsi ini.  

4. Ibuk Ketua jurusan Ilmu Hukum yaitu ibunda Hj. Nur’aini Sahu, SH,MH dan 

sekretarus Jurusan Ilmu Hukum bapak Asril, S.H., M.H yang telah mendidik 

penulis selama duduk dibangku perkuliahan. 

5. Bapak Penasihat Akademik, Bapak Zulkifli, M.Ag yang telah bersedia 

menasehati dan mengarahkan penulis kearah yang lebih baik.  

6. Bapak mohd, kastulani S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan 

dan saran  kepada penulis dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi 

ini. 

7. Bapak M.Firdaus SH.MH yang telah memberikan arahan saat menguji 

seminar proposal. 

8. Seluruh dosen bapak/ibuk yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 

sehingga penulis mengerti tentang ilmu hukum. Semuanya sangat berarti bagi 

penulis untuk saat ini dan masa yang akan datang. 

9. Kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu di jurusan 

Ilmu Hukum UIN Suska Riau, khususnya semua teman-teman di Ilmu Hukum 

F / enam (6) dan Hukum Tata Negara Angkatan 2012. 

 

 

Pekanbaru, 20 Februari 2017 
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