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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :



“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (QS. Al Kahfi: 46).

 Jangan takut bermimpi, karena mimpi adalah awal kesuksesan.

 Keberhasilan tidak datang sendiri mengetuk pintu rumah kita,tapi kita yang

menjemputnya. (Mario Teguh )

Persembahan :

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati skripsi ini kupersembahkan untuk :

 Ayahanda Susanto  dan Ibunda kusmirah Tercinta;

 Adikku Kurnia Andi Nugroho, Raudiana Fatimah Tersayang;

 Bapak dan ibu dosenku ;

 Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

tercinta;

 Sahabat–sahabatku dan teman-teman ;
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KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala

rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Perlindungan hukum hak–hak anak korban dalam proses penyelesaian

perkara pidana Anak (Studi  Kasus di Pengadilan Negeri Demak)

Skripsi dimaksudkan untuk memenuhi salaah satu persyaratan guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

Berbagai kesulitan dan Hambatan penulis hadapi dalam penulisan skripsi

ini. Namun berkat bimbingan,arahan,bantuan, masukan dan dukungan baik moral

maupun spiritual dari berbagai pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis

menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H.Anis Malik Thoha,MA,PhD, selaku rektorselaku Rektor

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Faisol Azhari,SH,M.Hum. Selaku dosen pembimbing penulis yang

telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dan

arahan selama penyusunan skripsi.
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4. Bapak Mohamad Sukamto ,S.H M.H selaku Humas Pengadilan Negeri

Demak yang telah banyak membantu penulis mengumpulkan data

pendukung dalam penyusunan skripsi ini .

5. Ibu Sunarmi S.H,M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri demak yang

telah banyak  membantu penulis selama melakukan kegiatan wawancara

maupun observasi .

6. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH,M.H,selaku dosen wali.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung Semarang yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan

bimbingan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

9. Ayahanda  Susanto dan Ibunda  Kusmirah Tercinta yang tidak henti-

hentinya memberikan do’a,kasih sayang,serta dukungan moril kepada

penulis.

10. Muhammad chakim SH. yang terus memberikan semangat,support,

motivasi serta memberikan dukungan moril  dan materiil kepada penulis

supaya bisa menyelesaikan skripsi ini .

11. Sahabat dan teman–teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang yang telah berjuang bersama-sama

12. Semua pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang

telah ikut memperlancarkan penyusunan skripsi ini .
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Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi banyak

kekurangan sehingga jauh dari sempurna . oleh kareana itu , saran dan kritik yang

membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi terciptanya perbaikan

dikemudian hari . semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadikan masukan

bagi yang memerlukannya . Amin

Wassalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 28 Februari 2017

Penulis


