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SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

  



6 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO:  

 Forgive and forget, human being is not perfect we should forgive someone who 

made a mistake and give them  a second chance (Kita sebagai manusia harus 

saling memaafkan kesalahan,  satu sama lain) 

 Judge a person by their behavior and habit (Nilai seseorang dari tingkah laku, 

bukan penampilan mereka) 

 Never give someone an advice or opinions unless you are  asked (Jangan pernah 

memberikan pendapat kalau anda tidak ditanya) 

 You cannot love everyone; it is ridiculous to think you can (Mustahil bagi mu 

untuk menyukai semua orang; hal yang lucu kalau anda pikir bisa melakukan itu)  

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk: 

1. Orang tua penulis papa dan mama serta abang dan 

adik, serta seluruh keluarga penulis. 

2. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan penulis. 

3. Serta teman-teman mahasiswa Unissula. 

4. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang, terutama Fakultas Hukum. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis ingin 

menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkah rahmat, taufik, 

hidayah kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Semarang”. Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi 

syarat-syarat guna mencapai gelar serjana program strata satu (S1) pada Jurusan 

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang. 

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis turut mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Agung Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt, M.hum Dekan Fakulatas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H, M.H selaku Wakil Dekan I dan bapak Arpangi S.H, 

M.H wakil Dekan II. 

4. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H  Dosen Pembimbing penulis yang 

telah bekenan meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

arahan, petunjuk, perbaikan dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. 
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5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

mengajarkan ilmunya kepada penulis saat menjadi mahasiswa hingga berakhirnya 

masa studi penulis. 

6. Segenap Pegawai  Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah membantu dalam segala urusan administrasi kelancaran studi penulis. 

7. Papa dan Mama yang selalu memberikan arahan dan support mulai dari ketika 

penulis pertama kali kuliah sampai sekarang ini juga sehingga penulis bisa 

menyelesaikan karya tulis skripsi dengan sebaik-baiknya. 

8. Ibu Asriati Kerstiani,Bc.IP. SH, MH kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II A Semarang serta seluruh pegawai dan warga binaan 

pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Semarang yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu 

mereka untuk membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. 

9. Teman seperjungan penulis. Ilham Akbar Sya’bani, Risqi Perdana Putra, 

Aminsyah, Izzul Fikri, Jamalulel, Yahman Abdul Latif, Ahmad Banaji, Ahmad 

Kustanto, Elannr, Muhammad Badruddin. Dan teman-teman Metalhead penulis 

yang telah menghibur dan memberi semangat kepada penulis. Hendro saputra 

(Mr.overblasting), Adhi Wardono (Madness) , Bhakti Satria Pratama (Satam), 

penny (Death Metal) dan Teman atau Saudara Metalhead Indonesia lainya. Serta 

kawan-kawan dan Dosen Fakultas Hukum di Unissula lainya, yang telah 

memberikan masukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga 

skripsi ini bisa terselesaikan. 

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya satu-persatu, terima 

kasih telah membantu penulis. 
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Semoga jasa-jasanya mendapat ridho, serta mendapat balasan berlipat ganda 

dari Allah SWT.Sebab, tanpa bantuan semua pihak tersebut diatas, tentu skrispi ini 

tidak dapat terselesaikan seperti saat ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari kata sempuran dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. 

Akhirnya penulis mengucapkan do’a semoga skrispi ini bermanfaat bagi penulis 

khusunya dan pembaca pada umumnya.Terimakasih. 

Waalaikumussalam Wr. Wb  
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