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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Asy Syarh : 5) 

 

 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

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

kelancaran. 

2. Papa dan mama tercinta, sebagai salah satu bukti cinta dan rasa 

terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk 

menyelesaikan karya tulis ini. 

3. Kakak kandung tersayang, yang telah memberikan contoh dan 

dukungan. 

4. Sahabat serta teman-teman penulis, yang tidak dapat saya sebutkan 

satu-persatu terimakasih untuk segala waktunya. 

5. Almamater Fakultas Hukum Unissula 2015 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 

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 

“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA 

SEMARANG” yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh pendidikan 

program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

Shalawat beserta salam penulis sampaikan juga untuk Rasulullah 

Muhammad SAW yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 

ummatnya dan menjadi panutan dalam berfikir dan beramal menuju kesuksesan 

dunia dan akhirat. 

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., selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 
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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. 

5. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, 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. Ibu Rina Christina Tampinongkol,SH,MH dan Ibu Nur Indah 

Setyaningrium,SH selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang 

sudah membantu dalam kegiatan riset di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. 

9. Papa dan Mama tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan, 

membimbing, serta memberi semangat sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kakak kandungku tercinta, yang telah memberikan banyak dukungan dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabat-sahabatku yang menjadi penghibur dan tempat berkeluh kesah. 
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12. Seluruh teman-temanku semua siapapun dimanapun yang berbaik hati 

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

Ridho dari Allah SWT.  

13. 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. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan 

bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

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

kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana 

ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya 

bagi para pembaca. 

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 

Semarang, 18 Juli 2019 

Penulis 

 

Hermawan Prabowo 

 

 

 

  


