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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah 

Nama : Sita Mar’atul Qomariyah 

NIM : 30301509297 

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: 

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada 

Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi. 

Adalah bener dari hasil karya saya dan penuh kesabaran bahwa saya tidak 

melakukan tindakan plagiasi, saya bersedian menerima sanksi sesuai aturan yang 

berlaku. 
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MOTTO 

Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir keterharuan atas 

kesabaran. 

PERSEMBAHAN 

1. Kedua orang tua dan keluargaku yang telah berjasa tanpa keluh kesah 

mendoakan, mendidik, dan memotivasi serta menginspirasi yang tiada henti 

hingga sampai di perhukung kesuksesan. 

2. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, motivasi, membantu 

dan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Semua pihak yang telah ikut serta mendoakan dan membantu yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. 

  



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Segala puji dengan penuh rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah 

SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Bagi 

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Pencurian Di Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dengan tepat waktu sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi Progam Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi 

besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan 

syafaatnya di yaumul akhir nanti. 

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama 

proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-

doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan MT Ph.D, selaku rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

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

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 
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3. Ibu Cyrilla Nur Enda S.,SH.MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri 

Purwodadi yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan riset di 

Pengadilan Negeri Purwodadi. 

4. Bapak Sandi Muhammad Alayubi.,SH.MH selaku Hakim di Pengadilan 

Negeri Purwodadi telah bersedia untuk diwawaancarai dalam proses penulis 

skripsi ini. 

5. Bapak Enggar Setyaningrat., S.H, M.H, selaku Kepala  Sub Bagian Hukum 

dan Hendro Hariadi bawono yang telah memberikan ijin , waktu dan data-

data bahan penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Indah Setyowati., S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 

meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan motivasi, kesabaran, 

nasehat, kebijaksanaan, serta semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang 

senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun praktek kepada 

penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini 

berakhir, serta telah menjadi tempat berdiskusi yang sangat membantu 

dalam proses penulisan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah 

diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang. 

8. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang 

telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung dari 

awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 
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9. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis, Bapak Suparno 

dan Ibu Sumiyati yang senantiasa mencurahkan kasih syang, perhatian, 

semangat, motivasi, serta doa-doa terbaik sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. 

10. Teristimewa keluarga besar penulis yang senantiasa mencurahkan kasih 

sayang, bantuan, perhatian, semangat, nasehat, dan doa kepada penulis 

setiap harinya. 

11. Sahabatku Novi Puspitasari tersayang yang sabar menemani dan membantu, 

Nauval Farhan Dinillah yang selalu mendampingi dan mendorong saat 

pembuatan tugas akhir ini, serta seluruh teman seperjuangan Fakultas 

Hukum UNISSULA angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi, 

semangat, pembelajaran hidup dan menghabiskan hari selama masa 

perkuliahan penulis dari awal hingga akhir masa penulisan skripsi. 

Akhir kata penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila 

terdapat kesalahan di dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak yang 

membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan 

hasil penulisan skripsi yang baik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih. 

 

Semarang, 17 Februari 2019 

 

Penulis  


