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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Hai Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S 

Al-Baqarah: 153) 

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap. (Q.S Al-Insyirah: 6-8) 

 Kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, namun cinta tanpa kecerdasan itu 

tidak cukup. (Baharuddin Jusuf Habibie) 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini Penulis persembahkan kepada: 

 Tercinta, tersayang, dan terkasih orangtua Penulis Bapak dan Ibu 

 Almamater tercinta UNISSULA 

 Teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2014 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Tiada untaian kata terindah yang paling pantas kita ucapkan, 

melainkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN 

KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MAIN HAKIM 

SENDIRI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang) 

dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program 

Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan 

kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta 

keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir 

nanti. 

 Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan 

selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, 

bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat 

melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang 

terhormat: 

1. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis, Bapak 

Turmundi dan Ibu Kona’ah S.Pd., (almarhum) yang senantiasa 

mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi, serta 



doa-doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik dan tepat waktu.  

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, selaku rektor 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. 

4. Bapak Faisol Azhari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 

yang senantiasa meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan 

motivasi, kesabaran, nasehat, kebijaksanaan, serta semangat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan 

tepat waktu. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang 

yang senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun 

praktek kepada penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga 

masa penulisan skripsi ini berakhir, serta telah menjadi tempat 

berdiskusi yang sangat membantu dalam proses penulis 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat 

bermanfaat selalu bagi semua orang. 

6. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum UNISSULA 

Semarang yang telah banyak membantu penulis selama poses 

perkuliahan berlangsung dari awal hingga akhir penulisan skripsi 

ini. 



7. Bapak Abioso Seno Aji S.I.K kepala Kepolisian Resor Kota Besar 

Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 

melakukan riset di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang 

8. Ibu Brigadir Tetty, selaku Kepala Reserse Kriminal Kepolisian 

Resor Kota Besar Semarang yang telah membantu penulis untuk 

melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. 

9. Teristimewa keluarga besar penulis yang senantiasa mecurahkan 

kasih sayang, bantuan, perhatian, semangat, nasehat, dan doa 

kepada penulis setiap harinya. 

10. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA 

khususnya keluarga besar ICP (International Class Program) 

Fakultas Hukum UNISSULA Angkatan 2014 yang telah 

memberikan motivasi, semangat, pembelajaran hidup serta telah 

menjadi tempat berbagi dan menghabiskan hari selama masa 

perkuliahan penulis dari awal hingga akhir masa penulisan skripsi. 

11. Sahabat-sahabatku tersayang, terima kasih untuk waktu dan 

kebersamaan selama ini dan InsyaAllah seterusnya. 

12. Teman-teman BEM Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2014 

yang telah bersedia mengajak belajar bersama arti pentingnya 

kebersamaan, organisasi dan kerjasama tim. 

13. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis 

dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Senantiasalah berbuat 



kebaikan, dan semoga Allah senantiasa pula melimpahkan berkah, 

karunia, dan kesehatan atas segala bantuan yang telah diberikan. 

Akhir kata Penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila 

terdapat kesalahan di dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak 

yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk 
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