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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

  

Moto : 

 Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh 

jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha 

Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah: 216). 

 Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya untuk 

memotong, ia akan memotongmu. (HR Muslim) 

 Betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil 

menghawatiri masa depan, tapi menangis dimasa depan mengingat masa 

lalunya. (Ali bin Abi Thalib) 

Persembahan : 

 Allah SWT 

 Kepada Bapak  Drs. Sugiyo dan Ibu Siti Qopsah S.Pd yang senantiasa 

mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakan penulis yang tiada henti 

dalam penyusunan skripsi ini, serta dalam keikhlasan, keridhoan dan 

dorongan moral maupun materialnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, semoga penulis tergolong 

sebagai anak yang sholeh dan dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, 

bangsa dan negara 

 Seluruh Sahabat-sahabat dan Teman-teman. dan Civitas Akademica 

UNISSULA 



KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dalam bentuk 

pertolongan, petunjuk, kasih dan sayang yang tiada henti diberikan hingga saat 

ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sosok 

teladan umat dalam segala perilaku keseharian yang berorientasi kemuliaan hidup 

di dunia dan akhirat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK 

PIDANA PENCURIAN YANG  DILAKUKAN OLEH PENGIDAP 

PENYAKIT KLEPTOMANIA (Studi di Kepolisian Sektor Semarang 

Barat)” dengan lancar dan tepat waktu. 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir penulis 

sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

(UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) 

Ilmu hukum. Dan secara khusus skripsi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana 

hukum pidana manggapi suatu tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap 

gangguan mental yang disebut kleptomania. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana 

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 



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

Sultan Agung Semarang. 

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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Alm. Bapak Faisol Azhari, S.H M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, Wali Dosen penulis yang telah 

mengarahkan penulis selama masa perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya selama masa 

penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Isllam Sultan Agung 

Semarang (UNISSULA), beserta seluruh jajaran staff yang ada. 

7. Bapak Kompol Donny Eko Listianto, S.H, S.I.K., Kapolsek Semarang Barat 

yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian. 

8. Bapak Iptu Jhono Anggota Reskrim yang telah berkenan meluangkan waktu 

sebagai narasumber untul memberikan bimbingan, arahan, penjelasan dan 

melakukan wawancara dengan penulis. 

9. Sahabatku-sahabatku  Cica, Sarah, Cynthia, Mahardika, Rindang, Ida, Laras, 

Fira, Mbak Sekar, Citra, Duki, Jeki, Teguh, Ayunda, Bobby, dan segenap 

teman-teman di grup Kampung Durian. Terima kasih atas semua dorongan, 

semangat, dan nasihat yang diberikan dan terimakasih pula telah mengisi 

hari-hari penulis selama pembuatan skripsi dan selama masa kuliah ini.  

10. Teman-teman angkatan 2015 yang telah menemani penulis dari awal masa 

perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat 



mencapai dan meraih masa depan yang gemilang sesuai dengan yang kita 

semua impikan. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran 

yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas 

segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademika Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tetapi juga dapat bermanfaat 

bagi para pembaca umumnya. 

 

Semarang, Februari 2019 

Penulis 

 

 

 

Giosita Kumalaratri 

 

 

 

 

 

 


