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KATA PENGANTAR 

 
 

 
 

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang 

Maha Esa yang telah memberkati saya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan. 

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah 

membantu kami dalam pembuatan karya tulis ini dan berbagai sumber yang telah 

saya pakai sebagai data dan fakta pada karya tulis ini.saya mengakui bahwa saya 

adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu 

tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan 

karya tulis ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat saya deskripsikan 

dengan sempurna dalam karya tulis ini. Saya melakukannya semaksimal mungkin 

dengan kemampuan yang saya miliki. 

Maka dari itu, saya bersedia menerima kritik dan saran sebagai sebuah batu 

loncatan yang dapat memperbaiki karya tulis saya di masa datang.Dengan 

menyelesaikan karya tulis ini saya mengharapkan banyak manfaat yang dapat 

dipetik dan diambil dari karya ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dengan 

selesainya tugas akhir ini sebagai sebuah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Akhirnya 

skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat 

terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis,maka terselesaikanlah skripsi 

dengan judul“ BENTUK-BENTUK RESERSE DALAM TINDAK PIDANA 

PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR” 
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Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih kepada : 

1. Bapak Anis Malik Toha., Lc,.MA.,PhD. selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang dan jajarannya. 

2. Bapak P r o f .  Dr. H. Gunarto. S,H.S.E Akt. M.Hum, selaku Dekan fakultas 

hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan jajarannya. 

3. Bapak Dr. H. Ahmad Khisni S.H, M.H,Selaku Pembimbing skripsi saya. 

Terima kasih atas bimbinganya dan ilmu jariyah yang telah bapak berikan 

kepada saya semoga menjadi berkah bagi kita semua. 

4. Ibu Ipda Rukmini, Kanit 4 PPA Polres Rembang, terimakasih atas 

bantuannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan 

penelitian/riset, serta memberikan bimbingan yang diberikan penulis selama 

ini. 

5. Dosen pengajar dan karyawan fakultas hokum universitas islam sultan 

agung, terimakasih atas bantuannya dan ilmu yang sangat berguna selama 

penulis mengikuti proses belajar mengajar. 

6. Kedua orang tua penulis, bapak Jumadi dan Ibu Eny Ristuti yang menjadi 

semangat penulis untuk bisa ebih membanggakan mereka dan segala doa 

yang tidak pernah berhenti serta bimbingan yang diberikan kepada penulis 

selama ini. 

7. Sahabat dan Abang-abang saya, terimakasih telah memberikan semangat 

bagi penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. Semoga kita menjadi penerus bangsa yang baik dan 

sukses kelak. Amin 

8. Teman-teman satu perjuangan satu jurusan hokum pidana yang telah 

bersama-sama berjuang meraih ilmu hukum khususnya di bidang pidana. 

9. Segenap staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

atas bantuannya selama ini. 

10. Semua pihak yang belum bisa disebutkan satu-satu, penulis ucapkan Terima 

Kasih. 
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Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah 

diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Dengan segala 

keterbatasan dan kerendahan hati saya yang sangat menyadari bahwa karya ini 

masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang 

bersifat konstruktif sangat saya harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan 

kedepanya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum yang berminat 

terhadap penelitian ini. 

 

Semarang, 30 Agustus 2017 
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