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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 

 
Motto : 
 Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu 

dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58:11) 
 “ kebangaan kita yang  terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 

bangkit kembali setiap kali kita jatuh’’. 
 Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok adalah harapan. 
 
 
 
 

Skripsi ini aku persembahkan : 
 Bapak dan Ibu tersayang yang senantiasa memberikan 

dukungan moril maupun materiil. 
 Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi 

bagiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh  

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha penyayang atas segala 

limpahan nikmat dan karunia-Nya segala puji syukur tiada terkira penulis 

sampaikan kepada Allah SWT , karena atas petunjuk dan bimbingan sehinga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP PERKARA No. 86/PID.SUS/2017/PN DEMAK TENTANG 

PENELANTARAN ANAK” . skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta 

untuk memenuhi persyaratanguna memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Ilmu 

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan 

kesalahan dalam pembuatan karya tulis ini, namun demikian penulis yakin bahwa 

usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maka hasilnya akan lebih baik. 

 Demikian juga dalam proses pembuatannya sangat membutuhkan bantuan 

dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiywan, MT,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Prof.Gunarto, S.H,S.E,Akt,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universutas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah menjaga 

kualitas fakultas Hukum Unissula Semarang 

3. Bapak Wakil Dekan I dan II , Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memperbanyak pengarahan di Fakultas Hukum 



4. Bapak Dr. H. Umar Ma’ruf, SH.,Sp.N.,M.Hum, selaku dosen wali Universitas 

Sultan Agung Semarang, yang seantiasa memeberikan arahan dan 

bimbingannya. 

5. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Program (S.1) Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

6. Ibu Indah Setyowati, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 

memberikan arahan dan bimbingannya pada penulis demi kesempurnaan karya 

tulis ini 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang atasd jasa-jasanya yang telah memberi banyak ilmu sehinga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kedua Orang tua saya tercinta dan saudara-saudara saya Adhisca Priscillia 

Herlita S,pd dan adek saya Nataniela nora priscillia herlita yang selalu 

memberi motivasi atau dorongan semangat dan do’a sehingga terselesainya 

penulisan skripsi ini. 

Tiada kata yang pantas penulis sampaikan kepada semua kecuali ucapan 

terima kasih yang tak yerhingga serta iringan do’a semoga amal baiknya 

mendapatkan balasan dari Allah S.A.W. 

Selanjutnya demi kesempurnaan dan kebaikan karya tulis ini penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. 

Semarang,    Maret 2018     
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