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PERNYATAAN KEASLIAN
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :
− Aku sangat percaya, masa depan milik orang yang mampu
menaklukkan rasa sakit bahkan melebihi orang-orang yang telah
pernah membuatnya sakit, orang yang tahu nikmatnya bangkit adalah
orang yang pernah merasakan perihnya terjatuh dan terluka.
− Tuhan tidak menuntutmu untuk sukses tetapi, Tuhan menuntutmu untuk
bekerja keras.
− Luruskan niat untuk dapat keridhoan Allah SWT seseungguhnya setiap
perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan
dibalas berdasarkan apa yang di niatkan.
(HR. Malik : 1234)
PERSEMBAHAN
Skripsi ini aku persembahkan untuk :
− Untuk kedua orang tuaku Bapak Munsaid dan Ibu Nuryati tercinta
dengan doa dan restunya lah skripsi ini dapat terselesaikan.
− Untuk kakak saya, Fifit Lestari yang selalu memberikan dukungan dan
semangat.
− Dosen-dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang tidak kenal lelah
memberikan nasehat dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
− Sahabat-sahabat

dan

rekan-rekan

seperjuangan

memberikan saya dorongan dan motifasi untuk maju.

v
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selalu

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik,
hidayah, serta inayah nya atas seluruh karunia yang telah diberikan, atas segala
doa yang terkabulkan, sehingga penulis dapat menyelesaiakan tugas penulisan
hukum (sekripsi) yang berjudul “Proses Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Semarang
(Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Smg)”sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
dapat terselesaikan dengan baik, dan tepat waktu.
Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak akan terlaksana dan
terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin
mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Phd., Selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt,.M.Hum, Selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu, Dr Lathifah Hanim,S.H,M.Hum.,M.Kn., Selaku Dosen Wali yang
dengan tulus memberikan bimbingan, nasihat, dukungan semangat
selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Bapak R. Sugiharto, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan
sabar dan ikhlas memberikan waktunya, membimbing dengan segala
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ilmu dan pengetahuan, sumbangan pikiran, serta diskusi bermanfaat
hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
5. Bapak Fatkhurrohman,S.H., selaku hakim pengadilan negeri semarang.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
8. Bapak Munsaid dan Ibu Nuryati tercinta, terimakasih atas doa dan
perjuangannya, hingga putramu dapat meraih gelar Sarjana satu di
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Sahabat seperjuanganku (Aji Kurniawan Wibisono, Arif Jatmiko,
Fendi Fatkhurohman, Syaiful Huda, Rahmad Silahuddin, Ahmad
Shaipul Muslim, Rezza Setyo Mahendra, Rizal Slamet H, Bagus
Verdian Hernanda, Siam setiawan) yang selalu memberikan semangat
dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa
perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat
seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu,
terima kasih buat kalian semua.
10. Keluarga dan saudara-saudari yang tersayang, terimakasih atas doa,
bantuan dan dukunganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
penulisan hukum (skripsi) dengan baik.
Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan
bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dengan kesempurnaan, untuk itu kritik
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dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat serta
menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30Agustus 2018
Penulis,

WAHYU FAHYANI
30301408750
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