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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka 

berusaha mengubahnya sendiri (Q.S. Ar Ra’d: 11)  

 Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasahati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran (Al-Ashr:1-3) 

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S Al-Insyirah : 6-8) 

 

 

PERSEMBAHAN : 

Alhamdulilah, atas rahmat dan hidayah-Nya, 

Saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku 

persembahkan : 

 Bapak dan Ibu ku tercinta 

 Almamater ku UNISSULA 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 

rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

Pelaksanaan Sistem Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan kelas II A Semarang. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada 

junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang nantikan syafaatnya di yaumul akhir. 

Penulis skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini 

mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari 

beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 

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

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt., MHum , selaku Dekan pada 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak Faisol Azhari, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

bijaksana memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, motivasi, 

nasehat serta waktunya kepada penulis sehingga dapat selesai skripsi ini 

dengan baik dan tepat waktu. 

4. Ibu Hj. Peni Rinda Listyowati,S.H,M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah 

mencurahkan perhatian, bimbingan, do’a dan kepercayaan yang sangat 

berarti bagi penulis. 

5. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. Yang telah membekali penulis dengan berbagai 

ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi, semoga 

ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah 

SWT. 
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6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang . yang telah banyak membantu penulis selama 

mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Djoni Priyatno kepala Divisi Pemasyarakatan Departemen Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah 

memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. 

8. Ibu Rosnaida, Bc. IP, S.H, selaku Kepala lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II A Semarang yang telah membantu penulis untuk 

melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A 

Semarang. 

9. Ibu Dwi Hastuti, S.H, beserta segenap staf dan karyawan Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang telah menyediakan 

waktu dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Sonny Poluan, 

dan Ibu Yunit Lisdiana yang dengan sabar dan pengertian mendidik penulis 

dengan penuh kasih sayang, serta tiada hentinya mengirimkan do’a untuk 

kesuksesan penulis dan memberikan motivasi, dukungan moril maupun 

materiil. 

11. Adik-adik penulis tersayang, Muhammad Robby Darmawan dan Rian 

Arman Lukman serta budhe Rita Dewi Setyowati, tante Nur Inayah S.E, 

Nur Hidayah S.Si, Yulia Nurul Huda S.H, M.Kn yang telah memberikan 

semangat, motivasi dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini. 

12. Special Thanks to Vela Tri Maryana, terimakasih atas dukungan, do’a, 

semangat, perhatian serta kasih sayang sehingga penulisan skripsi ini dapat 

di selesaikan dengan baik. 

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum khususnya kelas ICP 2013 

serta teman-teman angkatan 2013  Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. Terima kasih telah bersama sejak awal semester 

hingga akhir semester kini, serta terima kasih atas segala bantuan, motivasi, 
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pelajaran, hidup dan pengalaman menyenangkan lainnya selama penulis 

menimba ilmu. 

14. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan Karuni-Nya serta membelas 

kebaikannya. Amiin 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya 

apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan 

bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, 

khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca. Sekian dan terima kasih. 

Semarang,   Maret 2017 
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