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MOTTO DAN PERSEMBAHAAN 

 

MOTTO : 

 Adakalanya kata gagal akan selalu di temui dalam proses kehidupan , 

tetapi sebuah kata gagal bukan akhir segalanya tetapi merupakan awal 

sebuah kesuksesan 

 Ketika banyak orang lain di luar sana berusaha menjatuhkanmu , maka tak 

perlu membalasnya cukup perbaiki , perbaiki , perbaiki diri kita sendiri 

dan tunjukan bahwa kita memang pantas  

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

- Papah dan Mamah yang sangat saya cintai 

- Kakak Saya (mba dian dan mas Indra ) dan 

Adik saya (wiwin) 

- Seluruh keluarga besarku 

- Dan Almamater  
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb  

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat hidayah-Nya pada penulis , sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul ―Implementasi Undang-Undang No 11 

Tahun 2012 Terhadap Pemindanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No 3 /Pid.Sus-

Anak/2016/Pn Unr).Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna 

mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dalam Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). 

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari 

berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. 

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu 

penyelesaian skripsi ini.Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih yaitu kepada 

yang Terhormat : 

1. Bapak Ir.H.Prabowo Setiyawan , MT , Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA). 

2. Bapak Prof.Dr. H.Gunarto , S.H , SE Akt , M.Hum sebagai Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang(UNISSULA). 

3. Bapak Dr.H . Achmad Sulchan , S.H,. M.H selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu , tenaga , dan pikiran untuk memberikan 
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masukan , bimbingan dan petunjuk dengan sabar sehingga penulisan skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

4. Ibu Dr.Lathifah Hanim , SH , M.Hum , M.Kn selaku Dosen Wli yang telah 

berkenan untuk memberikan masukan dan bimbingan   pada saat proses 

penulisan skripsi ini.  

5. Bapak dan Ibu Dosen berserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang 

6. Untuk Papah Darsono dan Mamah Turinah yang sangat saya cintai, 

terimakasih atas doa dan dukungan morilnya yang selalu menguatkan penulis 

yang tiada henti memberikan semangat agar penulis segera menyelesaikan 

skripsi ini 

7. Untuk Mba dian dan wiwin , terimakasih atas dukunganya , terimakasih yang 

selalu ada di saat penulis merasa ingin menyerah dan selalu menguatkan 

penulis agar terus bangun dan tetap semangat  

8. Untuk sahabat-sahabat penulis  alipta , nadia , meli , aroh , muji , fitriah , 

fahmi ,dan anggun terimakasih teman  ldr yang selalu mendukung dikala jauh 

9. Untuk teman-teman kos penulis avi , kintan , mba nopa , mba lulu , yang 

selalu mendukung , menguatkan mental dalam  menghadapi skripsi ini 

10. Untuk sahabat dan teman seperjuangan penulis , ana , ani , intan , fita , ika , 

dinda , susan , wildan , mba nur , uswatun , ida , titis , si kembarku 

( yosi&yovi), cucun , reni , melani ,  dan teman-teman lainya yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu , yang terpenting penulis sangat berterimakasih 
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kepada kalian dimana selalu mendukung , membantu dan saling menguatkan 

dalam menjalani penulisan skripsi ini 

11. Untuk teman spesial penulis Faisal , terimakasih untuk sebuah cerita di awal 

perjuangan penulis dalam menghadapi skripsi ini , cerita yang tentunya 

membuat penulis yakin kalo  mampu menghadapi semua permasalahan yang 

datang bersamaan dengan proses perjuangan menyelesaikan tugas akhir ini 

dan terimakasih tetap mendukung dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Dan terimakasih banyak untuk teman seangkatan , teman sealmamater dan 

semua pihak yang telah membantu penulis . 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna , karena terbatasnya 

pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun penulis berusaha 

dengan sekuat tenaga untuk mendekatkan kekurangan itu pada kesempurnaan. 

Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar 

kelak dapat bermanfaat bagi penulis di kemudian hari dan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semuanya. 

Wassalamu’alaikum wr.wb  

Semarang , Maret 2018 

 

Penulis 

 


