
 

 

 

SANWACANA 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Alhamdulillahirabbil’alamin,segala puji hanyalah milik Allah SWT Rab semesta 

alam yang tak hentinya memberikan nikmat. Berkat, rahmat dan hidayahNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga 

selalu tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta 

pengikutnya yang tetapistiqomah hingga akhir zaman. 

Penulisan skripsi berjudul “Analisis Sinkronisasi Legalitas Penyadapan 

(Wiretapping) oleh Jaksa Penyidik dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana 

Korupsi” ini merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Hukum pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 

Penulis berharap, karya yang merupakan wujud kerja dan pemikiran maksimal 

serta didukung dengan bantuan dan keterlibatan berbagai pihak ini akan dapat 

bermanfaat di kemudian hari. 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, baik 

bimbingan, maupun saran dan kritik dari berbagai pihak dan sebagai rasa syukur 

perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya 

kepada : 

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

Universitas Lampung; 

2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen 

Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan demi kebaikan 

penulisan skripsi ini; 

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memotivasi, member saran, meluangkan waktu untuk memberikan 



bimbingan, dan pengarahan sehingga akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan; 

4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta 

petunjuk dan pengarahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini; 

5. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas 

perhatian, masukan, kritik dan saran yang sangat berarti selama proses 

penulisan skripsi ini; 

6. Seluruh dosen dan karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Lampung 

yang penuh dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis, serta segala bantuannya selama peneliti menyelesaikan studi; 

7. Kedua orang tuaku, Ibu Dra. Artika dan Ayah Mahbur Haris, B.Sc., yang 

telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini; 

8. Kakak dan adik ku, Affandi Marguna dan Dewi Syarifah, Indira Sari, S.E., 

Rahmat Hidayat, Zaky Aslam, dan Fadhlul Mubin, Kayla Athaya, Gita; 

9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan aku semangat dan 

motivasi; 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu 

peneliti menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya; 

11. Untuk Almamater tercinta Unila yang telah mendewasakan baik dalam 

berfikir maupun bertindak. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada peneliti dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang 

membacanya, khususnya bagi peneliti dalam mengembangkan dan 

mengamalkan ilmu pengetahuan. 

Wassalamualaikum, Wr., Wb. 

      Bandar Lampung,  Desember 2015 
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Cipta Pertiwi 


