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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

 Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan.

Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.

 Kegagalan hanya terjadi kalau kita menyerah.” (Lessing).

 Orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal

yang harus dikerjakan, entah mereka menyukai atau tidak.” (Aldus Huxly).

Kupersembahkan tesis ini kepada :

 Orang tuaku tercinta. Yang
telah membesarkan aku dengan
penuh kesabaran dan kasih
sayang. Beliau adalah sosok
yang smpurna dihadapanku.

 Istriku tercinta Sri
Mulyaningsih, SE. serta anakku
yang tersayang Naila Abhista
Veriyanti, yang mendukung
kelancaran dalam studi ini.

 Almamater tercinta beserta
segenap civitas akademika dan
karyawan-karyawati Megister
Ilmu Hukum Universitas Islam
Sultan Agung (UNISULA)
Semarang.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas kasih sayang-Nya yang

tiada henti akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN

PERKARA PIDANA ANAK (Studi Di Pengadilan Negeri Di Wilayah Jawa

Tengah) bertujuan untuk menganalisis suatu kebijakan system pemi danaan

terhadap anak yang berusaha untuk menghindarkan anak dari mekanisme

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hokum melalui jalur

pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui penerapan diversi dalam system

peradilan pidana anak yang telah dilaksanakan sampai sejauh ini khususnya di

pengadilan negeri di wilayah Jawa Tengah dan dengan demikian menilai serta

menganalisis kesesuaiannya terhadap konsep keadilan restorative sebagai

semangat dan filosofi pemidanaan dalam system peradilan pidana anak,

mengetahui kendala-kendala dalam penerapannya serta menawarkan solusi-solusi

yang dapat diberlakukan untuk masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis yang melalui perjalanan cukup

panjang ini tidak akan selesai dengan usaha penulis sendiri melainkan banyak

pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril, semangat dan do’a

sehingga atas kehendak-Nya tesis ini dapat tersajikan. Untuk itu Penulis ingin

mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, M.A., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang yang penulis kagumi dan hormati;
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2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan iklim

belajar yang baik;

3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H., selaku Ketua Program

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku

Dosen Pembimbing atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk

menjadi bagian dari alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang, serta telah membimbing penulis dalam menyusun

tesis ini, ajaran dan nasihat beliau akan selalu menemani penulis dalam

menuntut ilmu;

4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing, penulis

yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dedikasi yang tinggi dan

semangat ke-guru-besar-annya telah membimbing penulis dalam menyusun

tesis ini, ajaran dan nasihat beliau akan selalu menemani penulis dalam

menuntut ilmu;

5. Bapak Bambang Sucipto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Rembang dan

Bapak Dju Johson Mira Mangngi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan negeri Blora

yang telah menyediakan data-data dan tempat sebagai surve kami;

6. Bapak/ Ibu Guru Besar dan Dosen serta Civitas Akademika pada Program

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang6

dengan kepedulian telah memberikan ilmu bagi penulis untuk menjadi

manusia yang tercerahkan;
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7. Segenap Staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, yang telah memberikan kehangatan layaknya keluarga sendiri;

8. Isteri, anak dan keluarga di yang berada di rumah yang selalu menjadi tempat

keluh kesah dan menjadi semangat dan peringan beban penulis selama

menyelesaikan studi pasca sarjana ini;

9. Teman-teman Magister IlmuHukum, terimakasih atas dukungan dan

kerjasamanya selama menempuh ilmu, semoga pertemanan ini tidak putus

untuk selamanya.

10. Kawan-kawan seperjuangan yang selalu menginspirasi penulis untuk selalu

bersemangat untuk menyelesaikan tesis ini;

11. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membatu

penulis selama menyelesaikan studinya.

Sebagai karya yang masih jauh dari sempurna, masukan serta kritikan sangat

penulis butuhkan agar dapat dikembangkan secara lebih lanjut demi

perkembangan ilmu hukum Indonesia, khususnya hukum pidana.

Semarang, 2 September 2016

Sirot Viriyanto


