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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

"Jujurlah kalian selalu, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkanmu pada 

kebaikan; dan kebaikan itu sesungguhnya mengantarkanmu menuju surga. Sedang 

dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan dan dosa; dan sesungguhnya 

dosa itu mengantarkanmu menuju neraka." - HR. Bukhori & Muslim 

(Nabi Muhammad SAW) 

 

 

 

 

Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan kepada: 

Allah SWT, pencipta segalanya ilmu pengetahuan serta 

pelindung bagi semua mahkluk 

Kedua orang tua Papa dan Mama yang selalu 

mendukung, mendoakan serta menyemangati setiap waktu 

Serta untuk semua pihak yang telah mendukung skripsi 

ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirrabil’alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa 

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjalani Proses Peradilan 

Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)” sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitan Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Shalawat dan salam tidak lupa penulis 

sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan budi luhurnya 

sehingga kita dapat merasakan dunia yang penuh akan sinar Illahi dan pengetahuan 

yang luar biasa sekarang ini. 

Dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada Mama dan Papa yang telah memberikan kasih sayang, merawat, 

mendidik, hingga membesarkan sampai sekarang dengan penuh kesabaran, 

ketabahan dan ketulusan tanpa pamrih serta selalu memberikan dukungan baik 

moril maupun materil dan doa yang tiada henti-hentinya. Buat kakak tercinta satu-

satunya Prilia Asokawati SH. (semoga nanti melahirkan ponakanku yang pertama 

lancar yaah, amin) beserta suami Mas Andi, terima kasih atas doa dan dukungan 

dari kalian. 
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Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak H. Anis Malik Toha, MA., Ph.D, selaku Rekor Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE.Akt, M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Dr. H. Umar Ma’ruf, SH., SPN., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia memberikan waktu, pikiran, kritik, saran, bantuan serta arahan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat 

dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

4. Arpangi SH., M.Hum, selaku dosen wali. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

sebagai dasar penulisan skripsi ini serta Staf Administrasi dan Staf 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang. 

6. Bapak Ketua, Hakim dan seluruh staf Pengadilan Negeri Kudus, yang telah 

memberikan izin dan memberikan bantuan dalam penelitian dan pengumpulan 

data terkhusus Ibu Dwi Puwanti SH. yang telah meluangkan waktunya untuk 

wawancara dengan penulis. 

7. Bapak Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kudus selaku teman Papa yang telah 

membantu untuk penelitian skripsi ini. 
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8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2013 Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang terlebih kepada 

Dzilalin Mardlotillah yang telah banyak membantu dan mau menjawab semua 

pertanyaan tentang pembuatan skripsi ini.  

9. Team baperhood (Rizki, Imam, Nico, Widi, dan yang lainnya selaku temen 

karaoke disaat stress mikir skripsi hehe), sahabat sekaligus temen curhat Hilmi 

alias Iing (anak mesin jangan lulus kelamaan yaah hehe) Fandi alias Aliando 

(sekali-kali mikirin cewek kek jangan organisasi muluukk hehe), terima kasih 

atas dukungan dan doa dari kalian semua guys. 

10. Elisca Killabah Zahriyah, terima kasih telah memberikan semangat, motivasi 

serta suka gangguin bikin gagal fokus kalo penulis lagi nyelesain skripsi. 

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis mengharapkan masukan, kritik 

serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. 

 

 

Semarang,     Maret 2017 

Hormat Penulis, 

 

 

HANIF DZAKI 

 


