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MOTTO

“Keringat akan basahi setiap langkah perjuangan tiada tangisan walau pahit pengorbanan”

“Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi”

PERSEMBAHAN:

Segala puji dan syukur kupersembahkan pada-Mu, ya Allah yang menciptakan

semesta alam dan segala isinya. Sholawat serta salam kucurahkan kepada

Rasulullah SAW beserta para sahabat.

Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku Kepada:

Orang Tuaku dan Saudaraku

Keluarga Besarku 

Orang-Orang yang Kusayangi

Almamater Kebanggaanku Unissula



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah  puji  syukur  penulis  haturkan  kehadirat  Allah  Swt  yang  telah

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini.  Skripsi  ini  dibuat  sebagai  salah  satu  syarat  untuk menyelesaikan  studi  pada  Strata-1

fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul : Tinjauan Yuridis

Pelaksanaan  Pembinaan  Nrapidana  Di  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  I  Kedungpane

Semarang. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar

kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini

tidak  akan  terwujud  dan  melalui  kesempatan  yang  baik  ini  penulis  ingin  mengucapkan

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiayawan, MT, Ph.D., 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  Semarang  dan  Ibu  Dr.  Hj.  Widayati,  S.H.,  M.H

selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing penulis

yang  selalu  meluangkan  waktu  di  tengah  kesibukan  beliau  untuk  memberikan

bimbingan kepada penulis dengan sabar serta selalu memberikan saran dan motivasi

yang membangun penulis untuk lebih baik lagi.



4. Ibu Dr. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum selaku Dosen Wali yang turut membantu penulis

selama proses perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan hukum ini. Bapak dan

Ibu dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung  yang  telah  membantu  selama  penulis  menempuh  perkuliahan  di  Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Orang Tua Penulis Bapak Noor Hadi Cahyono, dan Ibu Enny Tri Harjantiyang telah

memberikan semangat,  dukungan, dan kasih sayangnya baik secara moral maupun

materil  serta  Kakak,  dan  Adik  Penulis  Nindy  Ayu  Ningtyas,  dan  Cania  Ayu

Novitasari  yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis

dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. 

6. Ibu Tris Arie Ochta, Psi  selaku Kasie Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Drs. Daru

Eko  Pulunggono  selaku  Staff  Bimbingan  Kemasyarakatan,  dan  Petugas

Permasyarakatan yang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung sudah

membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan hukum

ini.

7. Teman terdekat penulis, Rada Devi Suryani, yang tak hentinya memberi dukungan,

semangat, dan doa maupun kasih sayang kepada penulis dan telah berhasil berjuang

bersama untuk  menggapai cita-cita demi sebuah impian. 

8. Para sahabat yang telah menemani hari-hari penulis dari awal masuk kuliah hingga

saat  ini  dan  telah  berjuang  bersama  untuk  bisa  mencapai  gelar  SH  yang

membanggakan, yaitu (Wahyu, Tegar, Yogi, Dika).

9. Para sahabat  yang dipertemukan di sebuah kos Zulpud,  yaitu  zulpudXgang (Ditta,

Dafi,  Riris,  Ical)  yang  senantiasa  menghibur  hari-hari  penulis  dengan  bercandaan

yang  tidak  bermutu  tetapi  selalu  memberi  semangat  penulis  untuk  menyelesaikan

penulisan hukum ini.  



10. Para Teman Game (Pedotan Mantan id) yang selalu memberikan hiburan disaat penat

kepada penulis : Faisal, Yusril, Tegar, Yogi

11. Para sahabat yang sama berjuang yaitu La La La (Lintang, Andhin, Gagas, Iqmal)

terima kasih buat motivasi dan doanya

12. Semua  angkatan  FH  2014,  terutama  kelas  D,  jurusan  Hukum  Pidana,  Kelompok

KKP&KKL yang telah bersedia menjadi teman penulis dengan baik.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam

penyusunan penulisan hukum ini. 

Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  hukum  ini  masih  terdapat

kekurangan,  untuk  itu  penulis  dengan  besar  hati  menerima  kritik  dan  saran  yang

membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat lagi.

Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang,        September 2018

Rinaldy Bagus Febryan
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