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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta usaha yang 

sungguh-sungguh sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM 

PENANGGULANGAN VCD (VIDEO COMPACT DISK) ILEGAL”. 

Sepanjang penyelesaian pembahasan penelitian ini, tidak lepas dari campur tangan 

pihak Kepolisian Poltabes Surakarta selaku pihak yang diwawancarai oleh penulis 

selama penelitian ini. 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh 

gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penulis menyadari bahwa dalam membuat skripsi ini tanpa adanya bantuan dari 

semua pihak tidak akan bias terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bpk Dr. Aidul Fitriciada Azhari SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bpk Natangsa Surbakti selaku pembimbing I dan Bpk Hartanto SH. 

M.Hum selaku pembimbing II yang dengan keikhlasan dan kesabaran 

telah membimbing dam memberikan arahan kepada penulis sejak awal 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

3. Bpk Harun SH.M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Briptu Suparno dan Mas Totok yang telah membantu dalam memperoleh 

data yang penulis butuhkan. 

5. Bapak dan Ibu terhormat, yang tidak henti-hentinya memberi dorongan , 

semangat dan do’anya hingga terselesaikannya skripsi ananda ini. 

6. Kakakku Ety, kakak iparku Hajir, adikku Trias dan keponakanku Nizam 

terimakasih atas Do’anya. 

7. Mas Jarwono yang baik hati dan selalu mendo’akan aku memberi 

semangat dan kasih sayang, makasih juga Printernya. 

8. Tim kos ringin kembar: Liza, Nita, Kris, Angga, Wiyati, Tina, Lidiya, 

Diyah, Anti, Ika, Teti, Dewi, Indra, Ida, Heni, Wahyu, Nurul, Fitri, Ita, 

Jeki, terimakasih atas canda tawa dan bantuannya selama ini. 

9. Tim Kelas A angkatan 2002: Tyas, Wury, Tika, Wiyati, Era, Bargawa, 

Elan, Dodik, Medy terimakasih atas kumpul-kumpulnya, serta teman-

temanku yang tidak bias aku sebutkan satu persatu, terimakasih banyak 

atas kebersamaannya selama ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam sekripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca, penulis terima dengan 

kerendahan hati. Semoga skripsi ini menjadi awal kesuksesan penulis pada 

langkah-langkah selanjutnya dan karya ini dapat bermanfaat. Amin 
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