
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan 

nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 

berjudul “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindakan Anarkis Dalam Konflik 

Antar Kampung Oleh Kepolisian (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Lampung)”. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui skripsi ini peneliti 

banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu dan pengalaman yang belum pernah 

diperoleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman tersebut dapat 

bermanfaat di masa yang akan datang. 

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 

bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam penulisan skripsi ini jauh 

dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan Penulis.  Pada kesempatan ini, 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Lampung; 

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

3. Ibu Firganefi S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana sekaligus 

Pembimbing II yang senantiasa  memberikan saran dan masukan, serta atas 

kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini; 



4. Bapak Tri andrisman, S.H., M.H., dan juga selaku Pembimbing I yang telah 

banyak memberikan  saran dan penilaian selama penulisan skripsi ini; 

5. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., Pembahas I yang telah memberikan 

masukan dan saran untuk kebaikan penulisan skripsi ini; 

6. Bapak A.Irzal.F, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan masukan 

dan saran untuk kebaikan penulisan skripsi ini; 

7. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan; 

8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan atas 

bantuannya selama ini; 

9. Mbak Sri, Mbak Yanti, Babe dan Staf TU Akademik yang tak bisa saya 

sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya selama ini; 

10. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan info dan masukan 

sehingga skripsi ini bisa di selesaikan oleh Penulis dengan baik; 

11. Bapak dan Ibu tercinta, atas doa, pengorbanan serta dukungan dan kasih 

sayang tak henti-henti yang membuat Penulis selalu bersemangat memberikan 

yang terbaik bagi masa depan; 

12. Adikku  tersayang, atas motivasi, dukungan dan semangat yang diberikan; 

13. Sahabat-sahabat terbaikku dikampus , rangga setiabudi.SH.,Deni.SH.,Indra 

Zulfikar,Mad Ridwan, serta Rekan-Rekan Anggota Shabara Polda Lampung 

(Shabara Baret Coklat Jiwaku,Tetap Maju Tanpa Ragu Kawanku !!) 



14. Dan yang terakhir untuk Tercinta Dwi Ratih Agustina.SPd., terima kasih atas 

dukungan, doa, semangat, pengertian dan kesabaran tiada henti yang 

diberikan, dari awal hingga akhir. 

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan 

dari Alloh SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua dan di bidang hukum demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. 

 

 

Bandar Lampung,   April  2013 

Penulis 

 

 

 

       Muhammad Yusuf 

 


