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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

- Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah 

kamu tergesa-gesa membaca Al-qur’an sebelum disempurnakan 

Mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah : “Ya Tuhanku, 

tambahkanlah ilmu pengetahuan”. 

- Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 

dilaksanakan/diperbuatnya. (Ali Bin Abi Thalib) 

 

Skripsi ini saya persembahkan : 

- Bapak dan Ibu, bapak Sutiyono dan ibu Hakimah yang selama ini telah 

menjadi kedua orang tua yang saya sayangi, saya sebagai anak tidak akan 

selamanya bisa membalas apa yang kau beri kepadaku, hanya berbakti 

kepadamu lah saya bisa membalas apa yang selama ini kau berikan 

kepadaku. 

- Kakakku saya berterimakasih kepadamu atas segala dukungan yang kau 

berikan dari saya kecil hingga sekarang bisa sampe ke perguruan tinggi 

kau lah yang menjadi saya bersemangat untuk menyelesaikan kuliah S1 

ini. 

- Untuk keluarga MAPAKUM, saya belajar banyak dari satu pintu yaitu 

MAPAKUM disinilah saya belajar bagaimana rasa tanggung jawab itu di 

pertaruhkan disini, dan rasa kekeluargaan yang selalu mingikat bagai 

simpul delapan yang takkan pernah putus.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripai ini diajukan untuk 

memenuhi sebagai persyaratan memproleh gelar strata satu (S-1) ilmu hukum 

progam kekhususan hukum pidana yang berjudul “Akibat Hukum Proses 

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor Menurut Pasal 362 KUHP (Studi Kasus di Wilayah Hukum 

Polrestabes Semarang)”. 

Pengahargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak 

tercinta dan Ibu yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih 

sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat 

atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. 

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

Sultan Agung Semarang. 

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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini 

4. Ibu Hj. Siti Ummu Adillah.,S.H.,M.Hum, selaku Wali Dosen saya yang telah 

mengarahkan saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini  
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5. Ibu Titi Selaku Unit Sidik V Resmob Polrestabes Semarang, yang telah 

memberikan ijin untuk penelitian dan melaksanakan wawancara. 

6. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mencintai, melindungi, 

mengasihi, dan mendoakanku yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini, 

serta dalam keikhlasan, keridhoan dan dorongan moral maupun materialnya, 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni 

dosa-dosa beliau, semoga penyusun tergolong sebagai anak yang sholeh dan 

dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa dan negara. 

7. Semua keluarga MAPAKUM yang selalu menjadi semangat bagi penulis 

dengan rasa kekeluargaanya 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini 

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kata kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin. 

 Semarang, 12 Agustus 2019 
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