
 

 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahirobbil’aalamin 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta 

hidayah-Nya juga kerja keras dan doa yang tiada putusnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: 

“ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCURIAN YANG 

DILAKUKAN PADA SAAT BENCANA ALAM 
 
Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis 

banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil, bimbingan, dan saran 

serta doa dari berbagai pihak, maka izinkan penulis untuk mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Bapak Prof.Dr. H. Heriyandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas lampung. 

2. Ibu Diah Gustiniati Mauliani, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku pembimbing 1 terimakasih dalam 

penulisan skripsi ini atas arahan dan bimbingannya 



5. Ibu Diah Gustiniati Mauliani, S.H., M.H., selaku pembimbing II, terima kasih 

atas kebaikan hati, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan untuk 

membimbing penulis. 

6. ibu firganefi ,S.H., M.H., Selaku pembahas 1, terima kasih atas kebaikan 

hati,kesabaran, dan waktu yang telah diberikan. 

7. Ibu rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia 

meluangkan waktunya dan terima kasih atas kritik,saran dan kesabaran yang telah 

diberikan. 

8.  ibu Dr.Dra,nunung rodliyah S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik penulis 

yang telah membantu penulis dan terima kasih atas waktunya,kesabaran serta 

kebaikannya selama ini.  

9.   Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan 

ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi FH 

Unila. 

10. Kedua Orang Tuaku yang tercinta buat papaku Arkan azhar  dan mamaku 

Dahniar, terima kasih atas semua do’a, kasih sayang, dukungan, motivasi dan 

pengorbanannya. 

11.  Saudara-saudaraku yang tercinta, atin Aprilina AR, S.Kep, adek anisa yurida , 

adek fajrin asabaku, alak syarif arifin, alak nur aziza, nabatin yus kinantan, 

pakbatin tamhudi, pakbatin indra sunandar, alak duari, alak john hendri terima 

kasih atas semua do’a,kasih sayang, perhatian, motivasi, dukungan, 

perngorbananya baik formil dan materill. 

12.  Keponakan-keponakanku tersayang oky hidayat, rianti mala, yulis triani, rika 

oktivia, lia, fenti sari, maryati , ilham, yevi marlia. 



 

13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung aviv,arief rahman 

hakiem, agus tomi, andri sisnur, ahmad fatoni, jaya, bagus priasmoro, aristo 

evandi, nico noviansyah, novi irawan yang lainya selalu memberi motivasi dan 

dukungan. Terimakasih atas semuanya .. 

14. Sahabat-sahabatku sang hijau hitam kanda Yoni Patriyadi, Tongji, Heri 

hidayat, febri kurniawan, Andri Sisnur, , Heriza, Agus tomy, Arif Rahman Hakim.  

Ahmad fatoni ,Dinda Bagus, Hapes, inggit Terimakasih atas motivasi dan 

dukunganya . 

15. buat polda lampung dan TNI lampung terima kasih atas motivasinya ,semoga 

alloh swt membalas kebaikan kalian semuanya,amien 

16. buat kekasih hatiku tercinta, semoga kau mengerti perasaanku sekian tahun 

ini, tiada lain aku sayang padamu,harummu masih dihatiku. 

17. buat seluruh masyarakat lampung,terimakasih atas motivasinya 

18.buat temen-temen media social baik di facebook maupun di twitter, 

terimakasih motivasinya selamanya 

19.buat kawan-kawan seangkatan 2008,terimakasih motivasinya 

20.buat keluarga besar lampung barat terimakasih motivasinya 

 

 

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam mengungkapkan 

data-data yang didapat, untuk itu atas segala keterbatasan yang ada maka penulis 

akan dengan senang hati menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini. 



Akhir  kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya untuk kehidupan yang 

lebih baik dan bermanfaat bagi semua. 

 

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan ketulusan yang diberikan pada 

penulis.  
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