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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

اأَو ااًَِسيٌَب ااإِىاًَب اتَُؤاِخذ ااَلااَربٌََباتََسبَت  اك اٱاَهباهَبَوَعلَي ااَكَسبَت ااَهبالَهَباَعهَب اُوس ااإَِلااًسبًَف ااّلَلُاٱايَُكلِّفُااَلا

ل ااَوَلااَربٌََبالٌَِب اقَب ااِهيالَِذييَاٱاَعلَىاۥتَهُاَحَول ااَكَوبااز اإِص ااٌَب اَعلَي ااِول اتَح ااَوَلااَربٌََباًَب اطَأ اأَخ ا اطَبقَةَااَلااَهباٌَبتَُحوِّ

اا٦٨٢افِِزييَاَك ال اٱهِاقَى ال اٱاَعلَىاًَبًُصز اٱفَااٌَبلَى اَهى ااأًَتَااٌَب  اَحو ار اٱوَاالٌََبافِز اغ اٱوَااَعٌَبافُاع اٱوَااۦ ابِهِاالٌََب
 

 

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

(QS. Al-Baqarah: 286). 

 

Dari Abu Dzar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 

bersabda kepadaku: "Bertakwalah kamu kepada Allah dimana saja kamu berada 

dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan  yang dapat menghapuskannya, 

serta pergauilah manusia dengan akhlak yang baik."(SunanTirmidzi).  

 

PERSEMBAHAN  

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Kedua orang tua Bapak dan Ibu ku 

tersayang yang selalu memberi 

semangat dan nasehat-nasehat. 

 Terima kasih untuk Istriku  dan 

anak-anak ku yang selalu 

mendampingi dan memberi 

semangat 

 Terimakasih untuk sahabat-sahabat 

ku dan masih banyak lainnya yang 

tidak bisa di sebutkan satu persatu 

yang mau berbagi waktu dan ilmu 

 Almamater 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

banyak limpahan, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penelitian hukum dengan lancar. Skripsi dengan judul 

“RUANG LINGKUP VISUM ET REPERTUM  SEBAGAI ALAT BUKTI 

DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA” dimaksutkan sebagai 

salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Ilmu 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai 

pihak dalam proses pembuatan skripsi atau penelitian hukum ini. Untuk itu, 

dengan rasa hormat saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk para 

pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, antara lain : 

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, kelancaran, 

petunjuk serta bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini. 

2. Ir. H. Prabowo Setiawan, MT,. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung  Semarang. 

3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung  Semarang. 

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, 

S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung  Semarang. 
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5. Prof. Dr. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang 

telah sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk 

membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung  Semarang yang telah memberikan dan berbagi ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat bagi penulis. 

7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung  Semarang. 

8. Bapak dan Ibu tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan, 

membimbing, serta memberi semangat sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Istriku  dan anak-anak ku yang selalu memberikan dorongan motivasi 

untuk menyelesaikan study di Fakultas Hukum Unissula Semarang. 

10. Sahabat-sahabatku yang menjadi penghibur dan tempat berkeluh kesah. 

11. Seluruh teman-temanku semua siapapun dimanapun yang berbaik hati 

membantu, semoga cita-cita dan impian kita semua dapat terwujud atas 

Ridho dari Allah SWT.  

12. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan 

shalih yang dicatat oleh Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa didalam Penulisan Hukum ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang sifatnya 
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membangun akan sangat bermanfaat dalam penyempurnaan Penulisan Hukum 

ini. 

Akhir kata, Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu. 

 

 

Semarang,      September 2019 

Penulis 

 

    

   Hendy Anggara Trisnadi 

 

  


