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Motto : 

- Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kau hidup selamanya 

Dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kau akan mati 

besok (Nabi Muhammad SAW). 

 

- Hadapi hari ini dan hari esok dengan ketulusan, karena hidup akan terus 

berjalan meskipun banyak rintangan. Yakinlah setiap langkah dan harapan, 

Karena semua akan berujung pada kebahagiaan. Bagaimanapun sesudah 

kesulitan pasti ada kemudahan. 

 

- Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum 

itu merubah yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar Ra’du : 11). 

 

- Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 

bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi 

(Ernest Newman). 
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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini aku persembahkan untuk : 

- Yang Utama dari Segalanya, Sujud syukurku kepada Allah SWT atas 

kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. 

- (Alm) Abi terimakasih atas semangat yang di berikan semasa hidupnya 

serta Mamahku yang tercinta sehingga saya bisa seperti ini karena mereka 

tak pernah lelah memberiku kasih sayang, dukungan, doa, perjuangan, 

motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. 

- Adik-adikku tersayang Aulia Yasmin, Aqillah Salsabila yang memberiku 

dukungan serta semangat dan selalu menghiasi hari-hariku dengan canda 

dan tawa. 

- Dosen Pembimbing Bapak Faisol Azhari, S.H., M.Hum. yang telah 

membantu memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dalam 

penyelesaian skripsi. 

- Untuk Fifi, Linda, Rima, Sari, Nana, Romzi sahabatku yang telah 

menemaniku dan tidak ada hentinya memberikan semangat, doa serta 

dukungan. 

- Almamater yang kubanggakan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain daripada kata 

Syukur kepada Allah S.W.T yang tak ada henti-hentinya dan terus-menerus 

memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI KESATUAN 

PEMANGKUAN HUTAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL” disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) di Fakultas 

Hukum Program Kekhususan Pidana di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

  Salam dan Shalawat semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabiallah 

Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat beliau, semoga kita semua 

senantiasa menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Penulis menyadari dalam 

penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan 

maupun dalam hal substansi pembahasan materi. Oleh karena penulis adalah 

manusia biasa tak akan pernah luput dari kesalahan, maka penulis mengharapkan 

adanya kritik dan saran, yang sifatnya membangun sehingga penulis mampu 

memperbaiki setiap kesalahan dalam penulisan skripsi ini. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis begitu banyak memperoleh 

bantuan, bimbingan dan pengarahan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu melalui kesempatan ini penulis dengan segenap hati, jiwa dan raga 

menghaturkan sembah sujud sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada Alm ayahanda yang tercinta Muhammad Bin 
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Ahmad Basalamah yang tidak sempat menyaksikan keberhasilan penulis di 

Fakultas Hukum, namun semangat dan kerinduan beliau mampu menjadikan 

penulis pantang menyerah untuk mewujudkan impian. Serta ibunda Lily 

Hidayati,S.H. yang telah melahirkan penulis serta dengan sangat sabar dan penuh 

kasih sayang telah membesarkan penulis. Semoga Allah S.W.T memberikan 

balasan atas jasa mereka. Keluarga besar penulis yang selalu memberi dorongan 

dan semangat agar penulis tidak menyerah pada keadaan, Sahabat tercinta yang 

selalu menjadi inspirasi, memberi motivasi sehingga penulis merasa lebih berarti, 

dan dukungan moril maupun materiil serta pengorbanan waktunya yang tak 

terbatas, juga doa yang tulus untuk penulis agar skripsi dan pendidikan di Fakultas 

Hukum ini terselesaikan dengan baik. 

Selain itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi 

yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Ir.H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Unissula 

Semarang. 

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

Fakultas Hukum Unissula Semarang. 

3. Bapak Faisol Azhari, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membantu dan memberikan motivasi serta nasihat bagi penulis. 

4. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H, selaku Ka. Prodi (S-1) Ilmu Hukum 

Unissula Semarang. 

5. Bapak Kadi selaku Polisi Kehutanan KPH Balapulang yang telah 

memberikan arahan serta informasi. 
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6. Bapak Hartono selaku KSS Hukum KPH Balapulang yang telah 

memberikan informasi yang di butuhkan. 

7. Seluruh Pegawai Kesatuan Pemangkuan Hutan Balapulang yang bersedia 

memberikan informasi dan data-data selama riset untuk menyelesaikan 

skripsi. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan skripsi. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak sangat penulis harapkan dan akan dijadikan sebagai bahan masukan demi 

kesempurnaan laporan Skripsi. 

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menambah  pengetahuan khususnya 

bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

 

 

Semarang, 23 Maret 2018 
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