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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
MOTTO 
  
“Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah  
selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada ALLAH hendaknya kamu berharap” 
 
“Kesalahan bukan kegagalan tapi bukti bahwa seseorang sudah melakukan 
sesuatu”  
 
 
PERSEMBABAN 
 
Sujud syukur  ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan 
rahamat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang 
diberikan-Nya hinga saat ini saya dapat mempersembahkan Tesisku  pada orang-
orang tersayang: 
 
 Kedua orang tua ku Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan 

penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan 
pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Papa dan Mama. 

 My lovely yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan  dukungan, 
Doa serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku. Thank’s for your 
love 

 Sahabat seperjuanganku  yang  selalu memberi  semangat dan dukungan serta 
canda tawa yang sangat mengesankan selama masa peluliahan, susah senang 
dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak 
bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua. 

  



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis dengan Judul 

“IMPLEMENTASI DELIK ADUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM POLRES 

CIREBON ” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

Penulisan Karya Ilmiah ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari 

persyaratan guna memperoleh gelar Magister, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Penulisan Tesis ini merupakan kesempatan yang berharga sekali untuk 

mencoba menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama duduk di bangku 

kuliah dalam situasi dunia nyata. Dalam hal ini Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun 

pembahasan materi Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala 

bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan Tesis ini. 

Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, baik itu 

melalui kata-kata ataupun dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan 

Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih disertai 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 



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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi 

Magister (S2) Ilmu Hukum yang telah membimbing penulis serta 

memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, 

sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

4. Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah 

membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat 

berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan 

5. Dr. Juju Samsudin Saputra, S.H., M.H...,  selaku dosen Pembimbing II yang 

telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang 

sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat kepada penulis. 

7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca 

Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka 

penyelesaian tesis ini. 

8. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan 

mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya. 

9. Untuk istriku dan anakku yang selalu memberikan motivasi.  



10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan 

sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. 

Semoga amal yang telah mereka berikan kepeda penulis, mendapatkan 

berkah dari Allah SWT. 

Wasalamu’alaikaum Wr.Wb 

 

Semarang,  Oktober 2018 

Penulis 

Yanto Irianto 

 

 

 

 

 

 


