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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

 Jadikanlah ilmu berguna bagi diri sendiri dan orang lain

 Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya

 Kita harus yakin, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil

 Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut ilmu

berarti menjalankan rukun islam dan pahala yang di berikan kepadanya sama

dengan para nabi ( H.R Dailani dari anas r.a )

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

 Orang tua saya ibu Djahro yang selalu

mendoakan dan mensupport saya sampai saat ini

dan (almarhum) bapak saya Sahroni yang selalu

menjadi panutan saya

 Kaka saya Doni sahroni S.H, Rochfia S.E, Dewi

anggraeni SKM, Irma novianti amd.keb, dan adik

saya Muhammad gilang

 Kesayangan saya Nova Selasari

 Teman-teman saya terutama keluarga beringin

dan fakultas hukum angkatan tahun 2012

 Serta Almamater
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi allah atas nikmat yang telah diberikan dan tiada

kekuatan dan daya upaya kecuali datangnya dari Allah yang maha agung, penulis

sehinga dapat menyelesaikan penelitian guna penyusunan skripsi berjudul

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan

Oleh Geng Motor Di Wilayah Kota Cirebon (Studi Kasus Polres Kota Cirebon)”

ini.

Ada pun maksud dan tujuan penulis melaksanakan penelitian untuk skripsi

ini pada dasarnya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana

hukum strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak

memperoleh bantuan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga

dapat berjalan dengan lancar, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih

kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., Ma., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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3. Bapak Drs, Munsyarif Abdul Chalim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Maryanto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Widayati, S.H., MH, selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan

dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohhatun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing

yang telah berkenan meluangkan waktu serta perhatian, bimbingan, arahan,

kesabaran, dan Ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis hingga

terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak Abdul Majid, S.H selaku KBO RESKRIM Inspektur polisi satu dan

jajaran POLRES CIREBON KOTA yang telah memberikan kesempatan

meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan informasi yang berguna

sebagai bahan penyelesaian skripsi ini.

8. Dosen pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, terima kasih atas bantuan dan Ilmu yang sangat berguna

selama penulis mengikuti proses belajar mengajar.

9. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga penulis

yakni, Ibu saya Djahro yang telah membesarkan dan mendidik membimbing

saya dengan kasih sayang dan senantiasa selalu memanjatkan doa yang tidak

pernah berhenti. Dan takan pernah lupa untuk (almarhum) Bapak saya
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Sahroni yang sudah menjadi pemimpin imam yang terbaik dia mata saya, dan

telah menjadi panutan untuk keluarga khusus nya saya selama masih hidup.

10. Saudara dan saudari saya, Doni Sahroni, S.H., Rochfia, S.E., Dewi anggraeni,

SKM., irma novianti, amd.Keb., dan muhammad gilang terimakasih atas

dukungan, semangat dan kasih sayang yang telah di berikan.

11. Nova selasari, yang telah memberikan kasih sayang, doa serta banyak

memberi semangat dan dukungannya.

12. Sahabat-sahabatku Agustinus, S.H, Rian Makatita, S.H, Dwiagha Wulung W,

S,H, Fikri Hidayat, S.H, Aditya Nur Pratama, S.H, Armandoni Adi

Firmansyah, S.H, Yanuar Fahrus, S.E, dan teman-teman Cirebon Blaem”,

Terimakasih telah memberikan semangat dan bantuannya, semoga kita selalu

sehat jasmani maupun rohani dan Sukses kelak Aamiin.

13. Teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang meraih ilmu

hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

14. Semua pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu dari penulis

mengucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala kepada mereka yang

memberikan bantuan, perhatian, dan doanya kepada penulis.
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi penulis dan pihak lain.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, Maret 2017

Penulis

Andi setiyawan


