
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Modus Baru 

Peredaran Narkotika Ilegal (Studi di Polda Lampung), skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung.  

 

Melalui skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu dan 

pengalaman tersebut kelak dapat bermanfaat dimasa yang akan datang. Penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan 

terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

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

Universitas Lampung 

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

Hukum Universitas Lampung 

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

Hukum Universitas Lampung. 



4. Bapak Dr. Eddy Rifa’i, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 

memotivasi, memberi saran, meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan, dan pengarahan sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan 

5. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh 

luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan 

skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah 

memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah 

memebrikan saran dan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini. 

8. Ibu Martha Riananda, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah memberikan motivasi kepada penulis. 

9. Seluruh Dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya serta bantuan kepada penulis 

selama menempuh studi. 

10. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Amrullah Salin 

(alm), dan Ibu Hanifah yang senantiasa mendoakanku, memberiku semangat 

dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam 

menyelesaikan studi maupun kedepannya. 

11. Kakak-kakak ku do medi, wo meri, ngah vina, dan adikku Deni , yang 

senantiasa menemani, mendukung dan mendoakanku. Semoga kita selalu 

membuat bangga orang tua kita dan untuk keponakan ku kanza, dul, fiza, 

biyu, terimakasih sudah dapat menghibur saat menyelesaikan skripsi ini. 



12. Untuk ayah abu hasyim, among, uwa, tante, kakak ipar, abang ipar, sepupu, 

keponakan, dan seluruh keluarga besarku, terima kasih untuk dukungan dan 

semuanya. 

13. Untuk Sahabat-sahabat yang luar biasa yang sudah ngelewatin suka duka nya 

pertemanan untuk Tiaranita AN, Rahmawati, Ayu nadia, Fiona salfadila, 

Yulia, Obi dermawan, Oglando,Tio, Adi, Riki, terimakasih atas persahabatan 

yang indah ini ,karna Cuma cewek beruntung yang punya sahabat seperti 

kalian, semoga berapa tahun kedepan kita kumpul dengan kesuksesan 

masing-masing guys. 

14. Untuk orang-orang terbaikku : Odi senjaya, sari ulfa, lira indra S.H, ninda, 

ela, april, lisa, vera, dll terimakasih atas motivasi, masukan serta waktu yang 

sudah diberikan kepada penulis. 

15. Untuk teman-teman Fakultas Hukum 2012 seperjuangan, senang monia 

silalahi, tia selvianti, rika maida, varunisa, nova zolica, novita denty, nazyra 

yosea,mimi, yoga, yusuf, yudis, husen, yunita asri, yose, sela,seli, yasinta 

eriska, yuni fera dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terimakasih atas kerjasama nya selama ini. 

16. Untuk keluarga baruku teman-teman KKN : Siti dwi karuniati, ragiel 

armanda arief, nita herinda, aulia nurul hikmah, rahmat puraka, yohan 

yogaswara, dan zyga windi. Terima kasih untuk cerita indah 40 hari kita di 

penyandingan kelumbayan guys, 40 hari gak akan pernah dilupain tetep jadi 

keluarga kedepannya, saya sayang kalian. 

17. Almamaterku tercinta dan Keluarga Besar HIMA PIDANA beserta seluruh 

Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2012 “ VIVA JUSTICIA”. 



18. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis 

berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari 

Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua dan di bidang hukum demi kemajuan dan kesejahteraan Bngsa ini. 

Amin ya robbal alamin. 
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