
 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul  

“Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi 

Di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)”.  

 

Di awal penulisan skripsi ini banyak sekali halangan dan rintangan yang terjadi, 

kesulitan, kendala dan hambatan silih berganti betapa banyak kerikil dan duri 

tajam yang menghadang, rasanya skripsi ini tak sanggup penulis selesaikan. 

Ternyata Yang Maha Kuasa berkehendak lain dan alhamdulillah, dengan bantuan, 

bimbingan, petunjuk,serta saran dari berbagai pihak, maka pada akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

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

Hukum Universitas Lampung. 



4. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga 

selesainya skripsi ini. 

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik 

sekaligus Pembimbing II yang telah memberi arahan-arahan dan nasehatnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Pengganti yang telah 

memberi arahan-arahan dan nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., MH., selaku Pembahas I yang telah berkenan 

mengevaluasi, memberi masukan saran dan kritikan-kritikan yang membangun 

demi sempurnanya skripsi ini. 

8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku peembahas II yang telah berkenan 

memberikan petunjuk dan nasehat-nasehatnya guna penyempurnaan skripsi 

ini. 

9. Seluruh Staff, dosen dan karyawan Civitas Akademika Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

10. Bapak I Putu Suryawan selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung 

Karang Pusat Bandar Lampung atas bantuan dan masukannya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

11. Bapak Suryadi selaku anggota Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal 

Polsek Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung atas bantuan dan masukannya 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 



12. Sahabat-sahabat almamaterku tercinta, yang memberikan dukungan 

kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan kuliahnya. 

13. Teruntuk adik-adikku tersayang, Yanti, Sas, Meli dan terutama si bungsu 

Hadi, yang selalu dengan setia dan sabar mengantar ayunda dalam 

melakukan aktivitas kuliahnya. 

14. Teruntuk ojek-ojek pribadiku, Agan, Aan, Gerry, Catur, yang selalu setia 

mengantar penulis, Thank you ya selalu direpotin terus, cepat nyusul jadi 

sarjana ya. 

15. Teruntuk kakanda dan ayundaku, Ir. Fikri, MM dan Irfani Ila Shanti, SE., 

yang selama selalu memberikan dukungan, semangat, nasehat, kritikan-

kritikan yang bersifat membangun untuk mendorong penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Bun-bun Fan jangan marah-marah terus ya, 

nanti cepat tua lho. Semoga apa yang harapkan selama ini menjadi 

kenyataan. Amin.. 

16. Dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis, dan semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat 

bermanfaat bagi pembacanya. 

 

Bandar Lampung,       November 2010 

                                                                                        Penulis 
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