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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 
 
Motto: 

- Jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu 

sungguh berat, kecuali bagi orang-

orang yang khusyu '  (QS.A1 - 

Bagoroh: 45) 

- tiada makanan yang lebih balk daripada 

hasil usaha tangan sendiri.(HR. Bukhari) 
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- Ayahanda Agus hermawan dan 
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- Kakak-kakak ku  tersayang,  

Toni  Kurniawan, Deni Herdasyah 

dan Dian F. Setyawan yang selalu 

menyemangatiku. Almamater dan 

rekan Akademika 2012 Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 
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PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLRI DI POLRESTABES 

SEMARANG” 
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ilmu, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti pendidikan. 
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membatu serta memberikan arahan kepada penulis. 
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sipropam Polrestabes Semarangyang telah membantu dalam proses 
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memberikan doa, kasih sayang, waktu, biaya, dan dukungan kepada 

penulis. 
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guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
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pembaca, dan berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. 
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