
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb 

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat 

dan ridho-nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.  

 

Skripsi dengan judul “Efektivtas Patroli Yang Dilakukan Polisi Dalam Mencegah 

Tindak Pidana Selama Tahun 2014 (Studi Kasus Polsek Kedaton)” adalah sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

 

Terselesaikannya skripsi ini merupakan ikhtiar Penulis yang tak luput dari 

bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Untuk Kedua kedua orangtuaku Ir Marzuki dan Zubaidah yang telah 

melahirkan serta membesarkanku dengan kasih sayang dan kerja keras dengan 

selalu menberi dukungan, doa, contoh yang baik, sebagai pelecut semangat 

bagi diriku, kalian adalah anugrah yang paling luar biasa yang diberikan 

tuhan, kalian luar biasa.  

2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 
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3. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku pembimbing I yang 

telah memberikan saran, bimbingan, nasehat serta dorongan motivasi yang 

tinggi kepada. penulis  sehingga dapat terselesaikanya skipsi ini. 

4. Bapak Tri Andrisman., S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak 

memberikan saran dan kritiknya. 

5. Bapak A Irzal Fardiansyah., S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan saran, bimbingan, dan membantu penulis sehingga 

terselesaikanya skipsi ini. 

6. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II dan yang telah banyak 

memberikan saran dan kritiknya. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat bagi penilis. 

8. Lembaga Kepolisian Sektor Kedaton yang telah memberikan kesempatan dan 

saran dalam penelitian sripsi ini 

9. Untuk kakak dan adikku Sofia Luthfita S.Pd dan Rana Ulfah yang selalu 

menjadi teman bertengkar namun selalu memberikan kasih sayang, inspirasi, 

dukungan, masukan, doa dan pelecut semangatku, hingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba yanti, Mba 

Sri, Kyai Apri, prof Mardji, Mba Yani, Bu Yenti, kyai jek, misyo, babe dan 

lainnya yang telah banyak membantu. 

11. Sahabat-sahabat tersayang yang sudah seperti saudara dan keluarga di 

Esapala. Kak Ave, kak jon, kak Imul, kyai Lutfi, kak Ntus, kak Edo, kak 
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Irwan, kak Tutan, kak Tomi, kak Ical, kak Adan, kak Endra, kak Mail, kak 

Ceppy, kak Endi, kak Fauzi, Kak Pau, kak Dani, mba Anggun, kak Ad, 

Aangkatan 22, Angkatan 23, Ankatan 24 dan seluruh saudara-saudaraku yang 

tidak bisa di sebutkan semua. Terimakasih atas semua loyalitas, totalitas 

pembelajaran, semangat yang kalian berikan, canda dan tawa yang selalu 

kalian hadirkan buat saya. “Esapala Sampai Mati”. 

12. Untuk wanita pujaan hati, St Fitria Ningsih yang selalu memberikan semangat, 

cinta, kasih sayang, yang selalu menemani saya, memberikan tawa, canda, 

motivasi, nasehat serta pengertian yang tiada habisnya sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat kampus yang telah meninggalkan kampus terlebih dahulu 

yaitu Ahong, Bacil garut, Ami corner, Ferdiyan sower, Hilman kedot, Putera 

renjer, Tyo, Adik Eri, Kresna, Aga, Abah, Teo, riandi, Farah, ayi terimakasih 

atas motivasi dan iri-irian nya, dan sahabat-sahabat kampus yang masih betah 

di kampus yaitu ponidi, fran, lem, eka, dancuk, nau, okem, mangau, boga, 

ndar, andrean, reza, tomi, buloh, ebol, ijul dan lain-lain, betah amat di kampus 

cepet lagi lulus. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung 

angkatan 2011 lain nya yang tidak bisa disebutkan semua. Terimakasih atas 

semua pengalaman, pelajaran, hal-hal yang tidak bisa terlupakan dan semua 

perilaku dan wajah kalian yang kadang tidak masuk akal semua, semangat 

yang kalian berikan, canda dan tawa yang selalu kalian hadirkan buat saya. 

14. Buat teman-teman rumah yaitu mas arip, pian dan adik nya, mas koko, mas 

doni, lepok, mbol, ndok, dan lain-lain, terimakasih atas canda, tawa, semangat, 

saran, serta motivasi yang telah diberikan selama ini.  
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15. Buat keluarga besar KKN di Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu yang telah membantu pelaksanaan KKN, buat teman-teman farhan, 

ijal, ical, bulan, mesa, april, ayu, yolanda, citra, vety, yezi, neti terimakasih 

atas makan enak yang kalian suguhkan selama 40 hari bersama-sama, canda, 

tawa, kegilaan serta bantuan yang telah diberikan.  

16. Untuk teman-teman SMA yaitu tamcus, tri, ardi, riwal, brimob, diono, dofrian, 

fadel, ireh, andin, eko, rido, dan teman-teman lainnya, kalian semua luar biasa. 

17. Almamater tercinta dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam 

penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi 

pembaca. Amiin ya Rabbal Alamin.. 

 

 

Bandar Lampung,   juni 2015 

Penulis,  

 

 

 

Mukhtaruddin Ammar 
 


