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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul : “Pelaksanaan 

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo” telah dapat 

diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar Master Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung 

dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini. 

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

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

Hukum dan selaku pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

3. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah 

membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

5. Bapak dan Ibu besrta keluarga besarku tercinta yang senantiasa berdo’a serta 

memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil. 

6. Sahabat-sahabat terbaik ku yang telah banyak membantu dan member semangat, 

motivasi dan dukungan penuh. 



7. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih 

yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak 

kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat 

korektif, kontruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di 

kemudian hari. 

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

semua pihak yang membacanya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Semarang,    2   Oktober  2018 

Penulis, 

 

 

SETIO RAHARJO, S.H. 

   NIM. MH.17.30.2191 

 

 

 

  



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“Ciri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar, dan tidak malu 

belajar dari pada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya” Conficious  

“Masa depan dibeli oleh masa sekarang” Samuel Johnson 

“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh” Albert Eistain 

 

PERSEMBAHAN : 

Tesis ini ku persembahkan kepada : 

1. Bapak dan Ibu beserta keluarga yang senantiasa berdo’a serta 

memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil. 

2. Anak dan istri tersayang. 

3. Sahabat-sahabat ku senasib dan seperjuangan. 

 


