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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia
tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang
itu”
(Marcus Aurelius)

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh
manusia ialah menundukkan diri sendiri”
(Ibu Kartini)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan junjungan
Nabi Muhammad S.AW, dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan karya
sederhana ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada :

Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a
yang tiada henti untuk kesuksesan saya, tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a
yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua.
Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang selama ini telah tulus dan
ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan
bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
Sahabat-sahabat serta almamater tercinta Fakultas Hukum UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah
SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, hingga tugas
penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Shalawat dan
salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang
telah membawa umat Islam menuju kebaikan sehingga timbul manusia yang
cerdas dan berakhlak karimah.
Skripsi sederhana dan jauh dari sempurna ini ditulis sebagai salah satu syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung
Semarang. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berjalan
dengan baik sampai selesai. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak
terimakasih kepada :
1.

Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam
Sultan Agung.

2.

Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung.

3.

Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang
dengan penuh kesabaran bersedia meluangkan waktu, membagi ilmu, dan
membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai
dengan baik.

4.

Bapak Arpangi, S.H., M.H., sebagai dosen wali yang selalu memberi
dorongan semangat dan nasihat kepada penulis.

5.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang selalu
mengingatkan penulis untuk selalu tetap bersemangat dalam menuntut ilmu.

6.

Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum UNISSULA, terimakasih atas bantuan
dan kerjasamanya.

7.

Kepala Kepolisian Resor Jepara Ajun Komisaris Polisi Mukti Wibowo, S.H.,
S.I.K., beserta jajaran yang telah bersedia membantu memberikan informasi
kepada penulis dalam proses penelitian.

8.

Ayahanda tercinta Supriyadi, guru terbaik dalam perjalanan hidup penulis.
Semoga Allah SWT senantiasa merahmatinya, Aamiin.

9.

Ibuku tersayang Jummanah, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat
dan dukungannya berupa moral, dan spiritual yang tidak terbatas kepada
penulis. Semoga Allah SWT selalu mengasihi melebihi kasih sayang beliau
kepada penulis.

10. Kakak-kakakku tersayang (Ulya Nasikha, M. Abdul Kholiq, dan Aniq
Sa’adah) yang selama ini memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku (Intan Wahyu R, Kameswara Yulindasari,
dan Irda Khumaeroh) lanjutkan perjuangan dan petualangan hidup ini.

13. Teman angkatan 2015 kelas Reguler yang tidak bisa penulis sebutkan semua,
terimakasih atas dukungan, semangat dan bantuannya selama proses
penyelesaian skripsi ini.
14. Teman dekatku Khoirunnisa, yang telah memberikan semangat dan
menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan serta doa
kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila
terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak
tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan
umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.
Wassalamualaikum. Wr. Wb.
Semarang, 16 Januari 2019
Penulis
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