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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

1. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung 

perihnya kebodohan (Imam Syafi’i) 

2. Kalau anda dipuji sedangkan anda merasa tidak sepantasnya dipuji, kenapa 

harus senang ? kalau anda dicela sedangkan anda merasa tidak 

sepantasnya dicela, kenapa anda marah? (KH. A. Mustofa Bisri) 

3. Sukses : Usaha X Sikap X Kemampuan  

4. Lihatlah dirimu sebagai cerminan bahwa dirimu tidak pantas untuk 

menghina orang lain (A.baha) 

 

Persembahan : 

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: 

1. Allah SWT, Yang selalu memberikan 

kemampuan, kesabaran serta kekuatan dalam 

hidupku. 

2. Bapak dan Ibu saya tercinta senantiasa bekerja 

keras dan mendoakan selalu demi kesuksesanku. 

3. Adik saya yang selalu mendoakan dan 

memberikan dukungan serta motivasi. 

4. Teman saya dimanapun berada yang selalu 

memberikan dorongan semangat, motivasi dan 

doa. 

5. Almamaterku yang selalu saya banggakan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 

 Dengan mengucapakan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada 

ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahmya sehingga 

penulis diberikan suatu kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Kekuatan Alat Bukti Rekaman CCTV dalam  Pembuktian  Tindak 

Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang 

No.176/pid.B/2016/PN.smg”. Yang mana skripsi tersebut adalah suatu 

persyarakat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi 

Agung, Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk 

umatnya, sehingga kita pun bias memiliki sosok manusia mulia untuk dijadikan 

panutan dalam menjalankan segala permasalahan kehidupan. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas 

segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak 

langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan 

terimakasih ini penulis tujukan kepada: 

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

Sultan Agung Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis 

untuk menimba ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M..Hum. selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H. ketua program studi hukum yang 

memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini; 

4. Ibu Ira Alia Maerani, S.H,. M.H. Dosen Pembimbing I yang telah 

mengarahkan peneliti dengan ketekunan dan kecermatan; 

5. Ibu Hj.Peni Rinda Listyawati, SH,. M.HUM. selaku dosen wali; 
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6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmunya daam 

proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

7. Purwono Edi Santosa, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri 

Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di 

Pengadilan Negeri Semarang; 

8. Pudji Widodo selaku anggota hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang 

telah bersedia di wawancarai untuk penulisan skripsi ini; 

9. Segenap pegawai dan staf Pengadilan Negeri Semarang yang menerima 

dan membantu penulis dalam proses penelitian di Pengadilan Negeri 

Semarang; 

10. Kedua orang tua saya yang selalu berusaha memberikan nafkah dan 

berdoa untuk penulis menyelesaikan skripsi ini; 

11. Semua sahabat di rumah dan teman-teman almamater seperjuangan yang 

selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan; 

12. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan, terimakasih atas 

kesempatan dan dukungannya hingga terselesaikan skripsi ini.  

 Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran 

yang membangun berkenan dengan skripsi ini. Sehingga mampu menjadi bekal 

bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas-tugas lain diwaktu yang 

akan datang. 

 Akhir kata penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dalam segala hal 

yang berkenan dengan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang 

membacanya. 

 

Semarang,   September 2017 

Penulis 

 


