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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda Wa Jada”
Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil

“Man Shobaro Zafiro”
Siapa yang bersabar akan beruntung
“Man Saaro 'Alaa Darbi Washola”

Siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia”

(HR Thabrani dalam Al-Ausath)

Penulisan ini, saya persembahkan kepada :
 Bapak dan Ibu tercinta

 Saudara kandungku
 Teman-temanku

 Almamaterku



vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya sera Shalawat salam penulis

sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW pada penulis, sehingga dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Penyidikan Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik  (Studi Kasus Di Polres Rembang)”dengan maksud

untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas

Hukum  Universitas  Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari

berbagai pihak, skripi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis  ingin menyampaikan ucapan terima

kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membatu

penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapakan banyak teri,a kasih yaitu kepada yang

terhormat:

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

Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang.

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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang.

3. Bapak AKBP Pungky Bhuana Santosa,SH,SIK,MSi selaku

Kapolres Rembang yang telah memberikan izin dalam penelitian

ini serta IPDA Arif Kristiawan, SH. selaku KBO Unit Penyidikan
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dan Penyelidikan di Polres Rembang yang berkenan memberikan

penjelasannya dalam penelitian ini.

4. Ibu Indah Setyowati S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun

skripsi ini.

5. Bapak R. Sugiharto, SH, M.H. selaku Dosen Wali

6. Bapak dn Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Yang

telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi

mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan

mendapat balasan dari Allah SWT.

7. Orang Tua tercinta yaitu Bapak Ponco Supriyadi dan Ibu

Murniningnur yang dengan segala do’a, dukungan dan kasih

sayangnya telah memberikan semangat sepunuhnya baik moril

maupun materiil pada penulis selama menuntut Ilmu di Fakultas

Hukum Unissula.

8. Saudara-saudariku tercinta Vyllas Aditya Morradi dan Villian Febri

Morradi yang telah memberi semangat, hiburan dan motivasi.

9. Teman seperjuangan Adzah, Yumna, Ristya, Rino, Wahyudi,

Pulung dan Hanif yang saling membantu dan memberikan

dukungannya.
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10. Teman sekontrakan Agung, Ilham, Bambang, Esariko, Sandi, dan

Irvan yang telah mendukung dan memberikan hiburan.

11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2013

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang

tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan,

motivasi, dan kesan-kesannya.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah

SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas

kebaikan mereka (Amin)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun

demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan dalam penulisan ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-

besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis

dan pihak yang membutuhkan. Terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang ,4  September 2017

Vitriano  Aditya Morradi


