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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 

dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 

(Thomas Alva Edision) 

 

Orang- orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus 

dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau 

tidak. 

(Aldus Huxley) 

 

 

 

Persembahan : 

 

1. Untuk Bapak dan Ibu, terimakasiah atas 

bimbingannya dan yang tak pernah lupa 

untuk selalu mendoakan anak-anaknya. 

2. Untuk kakak-kakakku yang sering 

menasehati dan memberikan motifasi agar 

menjadi lebih baik. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“TINJAUAN HUKUM PROSES ENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI 

POLRES KUDUS” . 

Penulisan ini untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana stara satu 

(S1) hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, 

skripsi ini tidak akan terwujud sebagai mana adanya sekarang ini. Oleh karna itu pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak 

terimakasih yaitu kepada yang terhormat : 

1. Bapak H. Anis Malik Thoha. MA., P.Hd, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku Dosen wali dan juga Dosen 

Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum  Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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5. Semua staf dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah banyak membantu 

penulis selama ini. 

6. Pak Rendi anggota unit 1 resum Polres Kudus yang sudah membantu dalam hal 

melengkapi apa yang dibutuhkan dalam skripsi ini. 

7. Teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga 

terselesaikannya skripsi atau penulisan hukum ini. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

selama ini. Penulis selama ini menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. 

Oleh karna itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua 

pihak demi kebaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga dari apa 

yang ditulis didalam skripsi ini berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

 

Semarang, 6 Agustus 2016 

Penulis 

 

 

Jajang Supriyatna 

Nim : 30301207941 
 

 

 


