
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena hanya 

dengan segala limpahan rahmat, hidayah, karunia dan ridho-nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis”. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada : 

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

Lampung 

2. Ibu Firganefi, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, pengarahan, motivasi dan 

sumbangan pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

memberikan bimbingan, dorongan, dan semangat kepada penulis dalam 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini 



4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H Dosen Pembahas I, yang telah sudi 

meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, motivasi dan sumbangan 

pemikiran, sehingga selesainya skripsi ini 

5. Bapak Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H Dosen Pembahas II, yang telah sudi 

meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, motivasi dan sumbangan 

pemikiran, sehingga selesainya skripsi ini 

6. Ibu Rini Fathanah, S.H. M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah 

bersedia membantu dalam proses perkuliahan hingga proses 

terselesaikannya skripsi ini 

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan bekal 

ilmu pengetahuan, bimbingan dan bantuan kepada penulis selama menjadi 

mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung 

8. Untuk Instansi tempat penulis melakukan riset, terima kasih atas bantuannya 

9. Untuk Sahabat Terbaikku TERRY ABDULRAHMAN M S.H., M DONI 

KURNIAWAN, MISYI GUSTHINI S.S., AJI RIDHO UTAMA S.H 

10. Untuk teman-teman KKN Desa Sukamaju yang telah memberikan motivasi 

untuk menyelesaikan skripsi ini 

11. Semua teman-teman ku Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas 

Lampung  yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

12. Seluruh anggota PSBH 

13. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan 

dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu 



Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan penyusunan skripsi ini. 

Untuk itu atas segala keterbatasan yang ada, maka penulis dengan senang hati 

menerima segala kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala yang diberikan 

oleh semua pihak dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini akan dapat 

bermanfaat bagi para pembaca. Amin Ya Robbal Alamin… 
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