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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata 

Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala 

limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak 

mampu penulis ungkapan. Karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM 

TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA 

PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KPH KENDAL)”. Skripsi 

ini saya serahkan kepada almameter tercinta untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari 

berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu 

penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada 
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4. Alm. Bapak Faisol Azhari S.H M.H selaku Dosen Pembimbing saya  yang 
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membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis. 

5. Bapak Andri Winjaya Laksana, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing saya  
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membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis. 
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memberikan banyak nasehat bagi penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis 

mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan dimasa 

depan. 

8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

9. Bapak Fadlun selaku KSS Bidang Hukum dan Kepatutan Perum Perhutani 

Devisi Regional Jawa Tengah yang penuh kesabaran telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya guna memberikan waktu, 

tenaga dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan 



selama melaksanakan Riset di Perum Perhutani Devisi Regional Jawa 

Tengah 

10. Bapak Maswan selaku KSS Bidang Hukum dan Kepatutan Perum Perhutani KPH 

Kendal yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 
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kesabaran, kasih sayang, nasehat, semangat, dan kepercayaan yang 

diberikan kepada penulis 

12. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, semoga cita-cita kita semua dapat terwujud atas 

ridho dari Allah SWT. 

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas 

semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi 

amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.  

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT 

senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan- bantuan kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “ Tiada 

gading yang tak retak “, taka da manusia yang luput dari kesalan, oleh karnanya, 

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 



kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini 

bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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