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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 

selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”. 

(Q.S Al Insyirah : 6-8 ) 

 

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 

untuk menyelesaikannya”. 

 

“Satu hal indah tentang kehidupan, yaitu dimana aku bisa persembahkan cinta dan 

sayangku kepada Orang tua ku dan kakaku yang telah menjadi motivasi dan 

inspirasi tiada henti memberikan dukungan do’anya. Tanpa keluarga, manusia, 

sendiri di dunia, gemetar dalam dingin”. 

 

“As soon as you trust yourself, you will know how to live”. 

 

“Having a dream is not guarantee successfulness. But without a dream, don‟t 

ever dream to be success”. 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 

1. Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta semoga bisa 

membanggakan bagi keluarganya. 

 

2. Untuk semua sahabat-sahabatku yang selalu 

mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

nikmat, rahmat dan karunianya serta sholawat dan salam semoga tercurah kepada 

junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sollallohu’alaihi wasallam beserta seluruh 

keluarga, keturunan dan para shohabatnya. Ungkapan terimakasih yang tiada terhingga 

kepada kedua orang tua kami, akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, tersusunlah 

Skripsiini dengan judul: TINDAKAN DIVERSI TERHADAP PENYIDIKAN 

PERKARA TINDAK PIDANA ANAK OLEH POLISI DI KEPOLISIAN RESORT 

KOTA BESAR SEMARANG. 

Penulis menyadari betapa besarnya manfaat kerjasama serta bantuan dari berbagai 

pihak, sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai walaupun jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu tidak berlebihan kiranya apabila pada kesempatan yang baik ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:  

1) Bapak Dr. H. Anis Malik Toha], Lc., M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung  (Unissula) Semarang. 

2) Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. 

3) Bapak DR.H. Djauhari SH,M.HUM., selaku Dosen Wali atas perhatian, 

bimbingan, dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas 

Hukum Unissula Semarang. 

4) Bapak Faisol Azhari, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing atas segala 

perhatian, bimbingan, arahan, kesabaran, dan ilmu pengetahuannya yang  

diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

5) Brigadir Septri Kartikawati, Ketua PPA satreskrim Polrestabes Semarang, 

terima kasih atas perhatian, bantuan, dan bimbingannya yang diberikan 

kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.  

6) Dosen, Pengajar, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung (Unissula) Semarang, terimakasih atas bantuan dan ilmu yang sangat 

berguna selama penulis mengikuti proses perkuliahan. 

7) Kedua orang tua penulis, Bapak Nindya Adriyanus S.H dan Ibu Dra. Diana 

Ifa Rahmi, terima kasih atas segala do’a yang tidak pernah berhenti serta 

bimbingannya kepada penulis selama ini. 
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8) Kakak saya, Rizki Andry Bangkit Setyawan S.E. atas segala dukungan, 

semangat, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. 

9) Sahabat Terdekat dan paling special untuk saya beserta keluarganya, Sevrilla 

Widiyani Putri S.H yang dengan baik hati banyak membantu dan 

menyemangati saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

10) Sahabat-sahabat saya Keluarga Cemara, Bau-Bau Family yang selalu 

memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama 

penyelesaian skripsi ini. 

11) Sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Unissula Akbar Rafsanjani, Fadly 

Reyhan Mangara, Yudhi Atmaja, Raden Pungky, Adisti Pinastika, Fabio 

Fisip, Rizqi Brewok, Arief, Sony, Manyun, Alfin, Della, MapakumXGang 

yang selalu memberikan semangat kepada penulis. 

12) Teman-teman seperjuangan, yang yang telah bersama-sama berjuang untuk 

meraih ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(Unissula) Semarang. 

13) Segenap staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) 

Semarang, terima kasih atas bantuannya selama ini. 

14) Semua pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima 

kasih. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, 

saran dan pendapat sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua dan penulis pada khususnya. 

 

Semarang, 26 September 2016 

Penulis, 

 

 

 

 

Rizki Ramadhan Indra S. 


