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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
“Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam ombak
dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain,
karena hidup tidak abadi”(anonymous)
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah:
153)
PERSEMBAHKAN
Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rakhmat dan hidayahnya yang telah
memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi
ini. Skirpsi ini saya persembaha kan untuk :
 Kepada keluarga saya kedua Orang tua saya ayahhanda kastolani dan
ibunda mahmudah, kaka akhmadkhofif, mazroatun, kharirotun dan adik zaki
mubarok, Qonitatin, Dinda, Gezar, yang telah menjadi motivasi dan inspirasi
dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga,
manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
 Terima kasih yang tak terhingga buat dosen-dosen saya, terutama
pembimbing saya bapak Arpangi sh.mh yang tak pernah lelah dan sabar
memberikan bimbingan dan arahan kepada saya.
 Terima kasih juga saya persembahkan kepada para sahabat saya yang
senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hari. “Sahaba
tmerupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak
bahagia.”Teruntuk teman-teman angkatan alul, rudy, udi, rohmat, Sarief,
judi, zaka, Salafudin, holand, punky, alfin, anna, fifi, yang selalu membantu,
berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima
kasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"
 Tak lupa juga buat teman hidup saya (wulan) yang selalu menemani dan
menyemangati dalam pembuatan skripsi ini, tanpa mu juga mungkin skripsi
ini mungkin tak akan tersentuh sampai sekarang ini.
 Almamater
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KATA PENGANTAR
Asslamu’alaikum wr.wb
Segala puji dan syukur penuliS panjatkan kehadirat allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-nya pada penulis, sehingga dapat menyelsaikan
skripsi yang berjudul “ Peran Serta Kantor Imigrasi Di Semarang Dalam Proses
Pencegahan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

Non-prosedural Ke luar

Negeri ” Dengan maksud untuk memenuhi untuk persyaratan guna mendapatkan
gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dalam Fakultas Hukum Univeritas Islam Sultan
Agung Semarang.
Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai
pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karna itu
pada kesempatan ini penulis ingin menyapaikan ucapan terima kasih yang sebanyakbanyaknya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat :
1. Bapak Dr Anis Malik Toha MA., PhD Selaku Rektor Universitas Islam Sultan
Agung Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Islam Sultan Agung Semarang beserta wakil dekan I dan II Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
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3. Bapak Arpangi SH, MH Dosen Pembibing dalam penulisan skripsi, yang telah
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan
dan petunjuk hingga terselesaianya penulisan skripsi.
4. Bapak ibu Dosen beserta staf Fakultas hHukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar
penulisan skripsi ini.
5. Ke dua Orang tuaku, kakak, adiku, serta Teman-teman yang membantu penulis
serta memberikan nasehat, bimbingan, dorongan, dan senantiasa berdo‟a untuk
keberhasilanku dalam menuntut ilmu.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuanya dalam penyusunan skripsi ini dari
awal hingga akhir.
Penyusunan menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh
karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun
demikian penulis telah berusaha dengan sekuat untuk mendekat kan kekurangan
pada kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran-saran yang bersifat
membangun sangat penulis harapkan dan akan peulis terima dengan senang hati.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bergunan bagi pembaca dan
pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum wr. Wb.
Semarang, Maret2016
Penulis
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