
 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat 

dan Hidayah-Nya saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah lama dinanti. 

Skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian 

Kendaraan Bermotor Roda Dua” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

Penulis merasa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki penulis. Tapi penulis berharap 

skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Suwarno, M.H selaku pembimbing utama yang tidak pernah bosan 

memberikan nasehat dan bimbingannya selama masa perkuliahan serta petunjuk, 

saran dam motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H selaku pembahas dosen yang telah memberikan saran 

dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen FISIP Unila yang telah membekali ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 

6. Seluruh staf  FISIP Unila yang telah membantu melayani segala urusan perkuliahan.  



7. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih untuk Mama dan Papa yang selalu 

memberikan semangat dan doanya untukku. Terima kasih untuk semua kasih sayang 

yang telah kalian berikan padaku. 

8. Untuk adik-adik ku Firman Renaldi dan Anderwan Pamuncar yang selalu 

menyemangati agar ayuk tercintanya cepet wisuda. 

9. Trimakasih buat Irhamsyah, Prabu, Nakula dan Sadewa. Kalian lah jagoan-jagoan 

yang selalu menemani ku saat penelitian hingga penelitian ini selesai. 

10. Untuk sahabat-sahabat ku yang dari awal kuliah sampai sekarang atau pun yang akan 

dating selalu bersama-sama ya makasih buat Cole-Cole gila : Putri Deba, Yesy 

Aprianti, Sakin, Welly Lestari, Yeti Andriani. Makasih atas perteman kita selama ini 

kita terkadang susah senang bahkan nangis bersama. Buat Echa Apriani yang sering 

galau, mbak kost yang sering aku bentak dan marahin tapi tetep aja sabar masakin 

buat sarapan tiap pagi. 

11. Buat motor Mio J BE 4779 NL “Si Putih” Yang selalu menemani kemana saja 

perjalanan ku. 

12. Terimakasih untuk anggota Polsek Way Jepara dan informan lainnya yang telah 

memberikan informasi untuk penelitian selama ini. 

13. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu. Semoga Allah dapat membalasnya, Amiin. 

 

 

Bandar Lampung,  

Penulis 

 

 

Heppy Surlaini 


