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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

 Man jadda wajada. Man shabara zhafira. Man sara Darbi
washala. (barang siapa bersungguh-sungguh  pasti berhasil .
barang siapa bersabar pasti akan beruntung . barang siapa
menapaki jalan-nya pasti akan sampai tujuan ).

 Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu.
Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.

 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them

(walt Disney).

Kupersembahkan Kepada:
1. Bapak dan Ibuku, Muhammad Usman Janatin dan

Sumiati

2. Sahabat seperjuanganku yang saya banggakan

3. Dosen, staf dan Almamaterku

KATA PENGANTAR
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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirabbil’alamin, sebagai ucapan rasa syukur, penulis

panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak dan pertolongan dari-Nya,

penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam

semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah

memberikan suri tauladan yang baik (uswatunhasanah) bagi umat, dan semoga

kita termasuk dalam umatnya yang akan diberi syafa’at di hari akhir nanti,

Amiinn.

Atas hidayah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan

skripsi ini yang berjudul “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI

WILAYAH HUKUM POLSTABES SEMARANG” dengan baik.

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengakapi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana (S-1) Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum

Kepidanaan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terselesaikannya

skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu,

penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Allah SWT. Atas segala rahmat dan  juga kesempatan untuk saya dalam

menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Segala syukur kuucapkan karena

sudah menghadirkan orang-orang yang baik disekeliling saya. Yang selalu

memberi semangat dan doa.

2. Nabi Muhammad SAW. Selaku inspirasi serta pedoman hidup.

3. Bapak Usman Janatin dan Ibu Sumiati .Terimakasih atas kasih sayang yang

berlimpah dari mulai saya lahir ,hinga saya sebesar ini . serta limpahan doa .

dukungan baik moril dan materil . serta segala hal terbaik untuk saya.

4. Bapak Ir Prabowo Setiyawan, MT., PhD, selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



VII

6. Bapak Denny Suwondo, SH., MH selaku dosen wali terimakasih atas

bimbingan dan arahannya.

7. Ibu Indah Setyowati SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar

telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta sumbangan pemikiran sampai

terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

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

Semarang yang telah memberikan banyak ilmu bagi penulis, beserta Staf dan

Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang

telah memberikan pelayanan dan kemudahan selama penulis menuntut ilmu di

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Bapak Bripka Bayu Budi, selaku penyidik yang telah membantu kelancaran

untuk pelaksanaan riset penulis.

10. Para petugas Polrestabes Semarang yang dengan penuh kerendahan hati telah

membantu penulis dalam melakukan riset.

11. Teman-temanku seperjuangan Tri Retno Sari, Rizqi Dwi yang dengan

ketulusan dan keikhlasan hatinya selalu memberi motivasi kepada penulis

selama pembuatan skripsi ini, Thank for your Support.

12. Serta Mas Sage Tirta Raharja yang telah memberikan motivasi dan bantuan

baik moril dan materiil yang selama ini telah menemani dan membantu penulis

dalam penyusunan skripsi ini.

13. TemankuAngkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis hingga

terselesaikannya skripsi ini, danterimakasih atas tahun tahun yang penuh suka

duka  .semoga sukses dan sampai bertemu lagi. Semoga menjadi penegak

hukum yang adil .bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

14. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

15. Kupersembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya : “kapan skripsimu

selesai? & sampai BAB berapa bosku? ” .

16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi

ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para

pembaca akan penulis terima dengan hati yang ikhlas.

Dengan selesainya skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat

khususnya dibidang ilmu hukum baik bagi para pembaca maupun bagi penulis.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Semarang,10 September 2019

Penulis


