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Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, 

sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi 

berjudul: Peran Kepolisian Dalam   Menanggulangi Tingginya Tingkat 

Kecelakaan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM) (Studi Di Polresta Bandar Lampung), sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung.  

 

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. Heriyandi, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Eko Raharjo. S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah banyak 

bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran serta  



 

memberi bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

3. Bapak Rinaldy Amrullah. S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah 

banyak bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran 

serta memberi bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Pembahas I yang telah memberikan 

kritik dan saran serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi  

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan serta hiburan dan motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik 

penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu). 

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas 

semua ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas.  

8. Seluruh staf baik di bagian Hukum Pidana Mba Sri, Mba Yanti, Babe. 

Maupun di bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang tidak kalah 

pentingnya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.. 

9. Bapak Aiptu Toni Suherman Polresta Bandar Lampung, terima kasih yang 

telah banyak membantu penulis selama penulis melakukan penelitian di 

Polresta Bandar Lampung. 

10. Teristimewa untuk Bapak tercinta Asnawi dan (Alm) Ibu Suyeti yang 

melahirkan serta Ayah  tersayang Amir Rudi dan mama Asma yang telah 



 

banyak berkorban demi anaknya menuntut ilmu, serta doa tulus dari setiap 

sujudmu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan menanti 

keberhasilanku, semoga ibu melihat keberhasilanku di Surga dan Semoga 

Allah membalas pengorbanan kalian dengan nikmat yang tak terhingga. 

11. Saudara-saudara dari pihak Bapak dan dari pihak Ibu, khususnya paman 

Edi dan tante Suedah. Sepupu-sepupuku yang tidak bisa ku sebutkan nama 

nya satu persatu, Terimakasih atas dukungan dan doa yang selama ini telah 

diberikan. 

12. Kakak-kakak tercintaku: Asmah, Suhemi, Asnati dan Suminta yang 

tersayang telah banyak memberikan arahan, nasihat yang sangat berharga 

dan memberikan dukungan baik moril maupun materi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan dan doa untuk 

menanti keberhasilanku. 

13.  Keponakan- keponakan ku Rodiah, Marsan, Marsin dan Subandi yang 

begitu banyak memberikan keceriaan terhadap penulis selama penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

14. Kakak kostanku Suryna terima kasih, yang begitu banyak memberikan 

nasihat dan sarannya selama penulis dalam menyusun skripsi. Serta adik 

angkat ku Dapi, Pahri, dan Zidan yang begitu banyak memberikan 

keceriaan selama penulis menyusun skripsi ini.  

15. Sahabat-sahabat tercintaku sekaligus sahabat seperjuangan Tamy, Erna, 

dan Mita, terima kasih atas perhatian, nasehat, motivasi dan selalu setia 

mendengarkan keluh kesahku, curahan hati dan telah menjadi sahabat-

sahabatku selama ini. 



 

16. Rekan-Rekan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakutas Hukum 

Universitas Lampung:  Rymni Chyantia, Hety Ratna Novitasari, Sekar 

Pramudhita, Zakia Tiara Faragista, Venti Azharia, Dody Irwansyah, 

Pundawa, dan  semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang sudah memberikan keceriaan selama penulis menempuh studi. 

17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, terima kasih terima kasih atas 

kebersamaan yang telah kalian berikan selama ini. 

18. Teman-teman KKN Rizka, Emy, Lia, Yunita, Rossy, Ranti,  mbak Nuke, 

Mbak Dewi, Richard, Ridwan, Hero, Rangga, Bang Ponco dan Bang Anjas 

terima kasih atas persahabatan yang telah kalian berikan selama ini. 

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu  

20. Almamaterku tercinta yang sudah memberikan banyak wawasan dan 

pengalaman yang sangat berharga. 

 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, 

bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang 

membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun 

akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Allah 

SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali 

silahtuhrahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam 

keridhoan-Nya. Aamiin Allahuma Ya Rabbal’alamin. 

Bandar Lampung,     Agustus 2014 
 

Penulis 

 

 

 

 

Rainah 


