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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan, bahwa : 

1. Disertasi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di 

Perguruan Tinggi lain. 

2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co- Promotor 

dan masukan Tim Penguji.  

3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 

pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di 

kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 

pencabutan gelar doktor yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi 

lainnya sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku di perguruan 

tinggi ini. 

Semarang, 20 September 2017 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

H. DJAMAL, S.H.,M.H. 

NIM : PDIH 03.III.13.0076 
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MOTTO 

Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan  

juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan  

hingga beberapa derajat.  

( Al-Mujaadalah : 11 ) 

 

Mencari ilmu diwajibkan bagi setiap muslim mulai dalam kandungan 

sampai masuk liang kubur 

(Al hadits) 

 

Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan 

banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain  

dalam ibadahnya, apabila berbuat kebaikan ia  

bersyukur dan bila berbuat salah (dosa) ia  

beristighfar kepada Allah SWT 

(Ali bin Abi Thalib RA ) 

 

 

Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas,  

selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam  

menuntut ilmu dan bimbingan dari guru  

( Ali bin Abi Thalib ) 

 

 

Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari 

rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama 

dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari,  

yaitu pelita kehidupan jiwa.  

( Al- Ghazali ) 

 

 

Ilmu lebih utama daripada harta.Sebab ilmu warisan Para Nabi adapun 

harta adalah warisan qorun, firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta 

karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta 

kamulah yang menjaganya.  

(Ali bin Abi Thalib  RA) 
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

Kupersembahkan disertasi ini kepada :  

Kedua orang tuaku 

Kedua orang mertuaku  

Istri dan anak-anakku 

Saudara-saudaraku 

Agama, Nusa dan Bangsa,  

Atas segala doa dan cinta  

Serta  

Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Kapolsek Genuk dan 

Seluruh Anggota Polsek Genuk  
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KATA  PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji saya persembahkan kepada 

Allah yang telah menjadikan alam ini dengan segala isinya, dan mengajarkan 

manusia dengan qalam sebagai media sederhana dalam mengembangkan dan 

mentransformasikan ilmu pengetahuan. Allah yang telah membekali manusia 

dengan aqal dan pancaindra sebagai sensor bagi mereka dalam memilah dan 

memilih sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan hidupnya di dunia dan akhirat 

kelak. Sholawat dan salam diperuntukkan keharibaan Rasulullah Muhammad 

SAW, yang telah meningkatkan ummatnya bahwa siapa yang ingin mendapatkan 

kesuksesan di dunia dapat diraih dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin 

mendapatkan kesuksesan di akhirat dapat diraih dengan ilmu pengetahuan. 

Apabila ingin mendapatkan kesuksesan kedua-duanya baik di dunia maupun di 

akhirat tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu pengetahuan juga.   

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, saya ingin menyampaikan 

penghargaan dan terimakasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak, baik 

perseorangan maupun lembaga, yang melalui satu dan lain cara telah ikut berjasa 

dalam proses penyelesaian studi doktoral saya.  

1. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Anis Malik Thoha, M.A. Ph.D., 

selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.  

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

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku Promotor 
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yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Disertasi ini.  

3. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Co Promotor, yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan, serta berkat ketelitian beliau penulis 

berhasil menyelesaikan Disertasi.  

4. Dr. Hj. Anis Mashdurahatun, S.H. M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku 

Penguji.  

5. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan 

masukan, kritik dan saran kepada Penulis untuk kesempurnaan Disertasi ini.  

6. Ketua Pengadilan Negeri dan Para Hakim Tipikor Semarang yang telah 

memberikan data guna Penelitian Disertasi.  

7. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Dosen Program Doktor Ilmu 

Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, 

dan semua staf administrasi PDIH yang telah memberikan pelayanan yang 

begitu bersahaja.  

8. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rekan PDIH Angkatan 

III yang telah memberikan kontribusi atau masukan serta dorongan selama 

mengikuti studi serta Terima kasih pula untuk seluruh almamater UNISSULA 

Semarang yang selalu memberi inspirasi.  

9. Terima kasih kepada orang tua dan istriku serta anak-anakku, saudara-

saudaraku yang telah memberikan kekuatan yang luar biasa dengan segenap 

cinta, kasih sayang dan doa, serta seluruh pihak yang tidak mungkin penulis 
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sebutkan satu persatu, sekecil apapun bantuan yang diberikan telah turut 

membantu dalam keberhasilan studi Penulis.  

Dalam penulisan Disertasi ini, Penulis menyadari bahwa Disertasi ini jauh 

dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan 

Disertai ini dari para Pembaca dengan sangat terbuka akan Penulis terima dengan 

senang hati agar karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam 

Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.  

 

 

Semarang, 20 September 2017 

Penulis 

 

 

H. DJAMAL, S.H., M.H. 

PDIH.03.III.13.0076 


