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MOTTO DAN PERSEMBAHAAN  

 

MOTTO : 

 Al- Qur’an  adalah sumber ilmu pengetahuaan. 

 Berusaha dan berdoa adalah kunci kesuksesan. 

 Allah lebih mencintai orang-orang yang berilmu. 

 

PERSEMBAHAAN : 

Ku persembahkan skripsi ini  kepada : 

 Ayah dan Ibuku tercinta, terimakasih atas dukungannya, kasih 

sayang dan doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis 

dan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini baik secara moril maupun materiil. 

 Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa . 

 Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

 Alhamdulilahirabbil’alamin, sebagai ucapan rasa syukur, penulis anjatkan 

kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak dan pertolongan dari-Nya, penulis 

dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga 

selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberikan 

suri tauladan yang baik (uswatunhasanah) bagi umat,dan semoga kita termasuk 

dalam umatnya yang akan diberi syafa’at di hari akhir nanti, Amin. 

 Dengan hidayah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan 

skripsi ini yang berjudul : “ PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI 

TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA 

DI POLRES SEMARANG “ dengan baik. 

 Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S-1) Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum 

Pidana di Universitas Islam Sultan gung Semarang. Terselesaikannya skripsi ini 

tentu tidak terlepas dari bantuan baerbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Ir H. Prabowo Setiayawan selaku rektor Universitas Islam Sultan 

Agung. 

2. Bapak Prof. Dr.H.Gunarto,SH.,SE.,Akt.,M Hum selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Bapak Arpangi, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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4. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing 

yang dengan sabar telah memberikan bimbingan,pengarahan,serta 

sumbangan pemikiran sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Kami Hartono, SH.,M.H, Kepala Program Studi Stara Satu Ilmu 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

6. Bapak Budisidhabhiprodjo,S.H,M.H., selaku Dosen Wali terima kasih 

atas bimbingan dan arahannya kepada penulis. 

7. Kepada Ibu  Dhayita Daneswari,S.I.K. selaku Unit IDIK VI PPA, yang 

sudah membantu untuk kelancaran melakukan riset penulis. 

8. Kepada ibu S.Kartikawati, S.H .Satreskrim Unit PPA ( Pelayanan 

Perempuan dan Anak ) di polrestabes Semarang yang telah membantu 

penulis dalam melakukan riset serta seluruh staf Unit PPA. 

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

Semarang yang telah memberikan banyak ilmu bagi penulis. 

10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan selama 

penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

11. Terima kasih buat kakak-kakakku yang telah memberikan doa,  dorongan 

dan motivasi bagi penulis. 

12. Kepada Teman-temanku yang baik hati bety yolanda, sita asokawati, 

Rima Crismawati yang dengan ketulusan dan keikhlasan hatinya kepada 

penulis untuk menemani penulis selama melakukan riset, Thanks for your 
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support dan kepada teman-temanku kost Dian aprilyani, Intan Dwi 

Irawati, Vernandhita, Anggraeni Primaningdiah, yang telah membantu 

dan banyak memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

13. Teman-temanku seperjuangan Angkatan 2014 Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih atas bantuan dan 

sumbangan pemikiran yang diberikan kepada penulis hingga 

terselesaikannya skripsi ini,dan sekali lagi terimakasih atas hari-hari yang 

penuh warna, penuh dengan canda tawa yang kalian ciptakan baik di 

dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan, mungkin suatu saat nanti 

kita akan merasakan ingin kembali ke masa-masa itu lagi. “keep moving, 

Dream, Believe and MAKE IT HAPPEN”. 

14. Mughofar Amri S.T yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta 

Do’anya. 

15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. 

 Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca skripsi ini. 

Tentunya sebagai manusia yang tak lepas dari kekhilafan dalam 

pembuatan skripsi ini, kritik dan saran yaang membangun dari pembaca 

sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan skrispi ini. 

 Semoga dengan adanya skripsi yang penulis susun ini dapat 

memperkaya pengetahuan kita,khususnya dalam Ilmu Hukum. Harapan 
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penulis semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat,Taufik dan 

Hidayah-Nya kepada kita semua untuk berkreasi dan berkarya demi 

Agama, Nusa,  Bangsa dan Negara. 

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

 

       Semarang,  

       Penulis 

 

 

       Putri Nabila A.A 

       30301408669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


