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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan

sesuatupun, dan berbuat baikklah kepada kedua orang tua, kerabat karib,

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang

dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri”(Q,S An Nisa’ :36)

2. “Sesunguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum bila kaum itu

tidak berusaha mengubahnya sendiri”(Q.S. Ar Ra’du : 11)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Bapak dan Alm Ibu (sulimin dan mukanah alm) beserta keluarga

yang senantiasa berdo’a serta memberikan dorongan dan

dukungan baik secara moril maupun materiil.

2. Kakakku tercinta Ahmad Kusnadi yang selalu memberikan

dukungannya

3. Adikku ahmad fatoni yang memberikan do’anya dan semangat

4. Sahabat-sahabat ku senasib dan seperjuangan.

5. Almamater.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaiku Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya  sehingga skripsi

yang berjudul : “UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA DALAM MENANGANI PROSTITUSI OLEH PEKERJA

SEKS KOMERSIAL DI KOTA REMBANG (Studi Kasus di Polres

Rembang)” telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah

satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung

maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada :

1. Dr. Anis Malik Thoha, Msc.,Phd selaku Rektor Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.
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3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang

telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan penuh

perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

4. Andre Winjaya Laksamana,S.H., M.H. selaku dosen wali.

5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

7. Keluarga besarku tercinta yang senantiasa berdo’a serta memberikan

dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.

8. Seseorang yang selalu menemaniku dan membantuku memberi semangat

motivasi dan dukungan penuh.

9. Kombes Pol Binuka., selaku Kapolres Rembang, yang telah memberikan ijin

kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Rembang.

10. Segenap pegawai dan staff di lingkungan Polres Rembang yang telah

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik administratif maupun

informasi dan data-data yang diperlukan.

11. Sahabat-sahabat terbaik ku yang telah banyak membantu dan memberi

semangat, motivasi dan dukungan penuh. ( Abang Jamal Abid,Abang Trias,

Mas Bambang, Mas Zakki, Mas Danar, Mas Budi, Mas Dhowi, Mas farid,

Mas Ryan widiansyah, Mas Anwar, Mas Rendy, Mas Bagas,mas Defry, Mas
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wahyu, Mbak Ery, Mbak Ayuhanida, Mbak Eva, dan kawan-kawan yang

lainnya)

12. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima

kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan

skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih

banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan

kritik yang bersifat korektif, kontruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi

tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Maret 2016

Penulis

Ahmad Siswanto
30301207795


