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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

- Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah: 11) 

- Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. 

 (H. R. Ahmad) 

- Seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbulalamin 

(Rabb semesta alam), dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan 

penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan 

keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi 

orang yang berilmu dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. (Ibnul 

Qoyyim) 

- Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 

(Aristoteles) 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

1. Bapak ibuku tercinta 

2. Adik-adikku tersayang 

3. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku 

tersayang. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 Hamdan wa syukron lillah sholatan wasalaman ala rosulillah wala haula 

wala quwwata illa billah amma ba‟ad. 

 Puja dan Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, 

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan kesehatan 

Jasmani dan Rohani serta melimpahkan Rahmat dan HidayahNya. Sholawaat serta 

salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang kita nanti-

nantikan Syafa‟atnya di yaumul qiyamah nanti amin. Atas berkat Rahmat Allah 

SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PROSES 

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 

(Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)” ini terselesaikan 

dengan baik walupun masih banyak kekurangan dan pengetahuan ilmu dari 

penulis. 

Meskipun banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam 

menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi akan tetapi berkat semangat, 

motivasi, bimbingan, arahan, petunjuk serta doa yang tidak pernah putus dari 

semua pihak sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 

dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis untuk 

memberikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Anis Malik Toha. Lc,.MA,.PhD. selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 
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2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama penulis 

menempuh studi. 

3. Kepala Pengadilan Negeri Semarang dan Kepala Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang, serta Bapak Alimin Ribut Sujono,SH.MH. selaku Hakim 

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang telah membantu 

memberikan data dan kesediaan bapak hakim memberikan waktunya untuk 

menjawab pertanyaan dalam wawancara yang diberikan oleh penulis. 

4. Ibu Indah Setyowati, S.H.M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, nasihat 

serta dorongan moral kepada penulis dalam ranggka penyelesaian skripsi ini. 

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

Semarang yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, serta bekal ilmu 

yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis. 

6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademika, petugas perpustakaan, dan segenap 

Civitas Akademika Fakultas HukumUniversitas Islam Sultan Agung yang 

telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan 

lainnya. 

7. Kebanggaanku dan Almamater tercinta keluarga besar Pondok pesantren Al-

Haromain Rajekwesi Mayong Jepara. Terima kasih berkat bimbingan dan 

arahan serta motivasi ustadz-ustadz sehingga penulis bisa menempuh studi 

lanjut di UNISSULA tercinta ini. 
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8. Keluarga besarku yang berada jauh di Pekanbaru Riau, terutama terimakasih 

yang sangat besar kepada kedua orang tuaku Bapak Karlis S dan Ibunda 

Solikah tercinta semangat dalam hidup ini yang senantiasa mencurahkan 

kasih sayangnya tanpa batas, doa tiada henti, memberikan semangat serta 

banyak motivasi yang menjadikan Indah Novita Sari benar-benar memahami 

arti pentingnya mencari ilmu dan pendidikan yang tinggi dalam kehidupan 

ini. Adik-adik ku tersayang Chairul Ridho dan Muhammad Muhaimin Haris, 

saudara-saudaraku Bude lis, pakde Rasad dan sepupuku tercantik Andarista 

Dwi Nella dan seluruh keluarga besarku masih banyak lagi yang tidak bisa 

satu persatu penulis sebutkan, semuanya adalah saudara-saudara terbaikku 

yang selalu menghibur, menemaniku senantiasa memberikan doa yang tulus 

demi kesuksesan penulis.  

9. Sahabat-sahabat terbaiku yang selalu menemaniku dalam keadaan suka 

maupun duka yang selalu memberiku nasihat, semangat, serta motivasi dalam 

menjalanin hidup ini, ucapan terimakasihku untuk Baharsyah, Diqi, dek Inah , 

Mbk Robi, Rofi‟atun, Kakak Lugma, Essty, Dedy Munif, Syukron, Erna, 

Mbk Puji, Kak Wawan karena kalian semua penulis mengerti pentingnya 

persahabatan. 

10. Sahabat dan rekan-rekan Mahasiswa Fakulktas Hukum UNISSULA, Indah 

Sri Sulistyowati, Hanna, Laily, Dyla, Guido, Guswanda, M. Ali, Jaya, Ivan, 

Devi, Bella Anentia, Syahrul Husni, Faradila, Vina dan semua teman-teman 

Angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya 
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terimakasih atas masukan, dukungan, saran, bantuan dan doa yang tulus dari 

kalian semua. 

11. Rekan-rekan Kos Blok F 786 Amanda, Wulan, Nunik, Sulis, Nafi‟atul, Dyta, 

Ajeng, miya dan temen-temen disemarang amelia, bella rosiana,dan vani 

kalian yang senantiasa menemaniku. 

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut seluruhnya, terima kasih penulis 

ucapkan atas semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari dan memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan atas semua masukan, 

saran dan kritik secara terbuka, yang bersifat dapat membangun yang dapat 

dijadikan perbaikan di masa yang akan datang. Alhamdulillah dan akhirnya 

skripsi ini dapat terselesaikan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta 

berguna bagi semua pihak. Amin ya rabbal alamin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 29 Februari 2015 

Penulis  

 

Indah Novita Sari 

30301207746 

 


