
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas 

segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis yang berbentuk skripsi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam 

semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh 

keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan 

dinullah di muka bumi ini. 

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawiaya Malang. Penulis berharap atas penulisan 

skripsi ini tentang “Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian 

Sabung Ayam. (Studi Di Polres Blitar Kota), semoga dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran penulis untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kerjasama antara kedua lembaga 

tersebut guna mengurangi penyalahgunaan narkotika khususnya di daerah blitar dan sekitarnya. 

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan 

baik moril maupun materiil kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang tiada hingganya kepada : 

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H.,M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang. 

2. Bapak DR. M. Ali Safa’at, SH. MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya Malang. 

 



3. Ibu Dr. Yuliati,S.H.,LLM.selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya Malang. 

4. Bapak Paham Triyoso, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu 

memberikan bimbingan, motivasi, dan do’anya kepada penulis hingga terselesainya 

skripsi ini. 

5. Bapak Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu 

memberikan bimbingan, motivasi, dan do’anya kepada penulis hingga terselesainya 

skripsi ini. 

6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah 

bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan pengalamannya kepada 

penulis selama menjadi mahasiswa. 

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang selalu 

membantu penulis dalam urusan administrasi. 

8. Bapak AKP Danang Yudanto, S.E selak Kasat Reskrim Polres Blitar Kota dan seluruh 

anggota Sat.reskrim Polres Blitar kota. 

9. Ibunda Wahyu Ruci Artiningsih sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan 

dorongan moril dan materiil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

10. Ayahanda Sutikno sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan motivasi dan 

semnagat serta do’a hingga penulis menjadi pribadi yang tangguh dalam menyelesaikan 

segala bentuk cobaan dan rintangan kehidupan. 

11. Eyang putri Tasemi selaku nenek penulis, yang selalu mendo’akan penulis untuk terus 

berjuang dan selalu bersyukur. 



12. Kakak Ayub Anugrah S.E selaku kakak yang selalu mendo’akan dan memberikan 

semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan selalu ingat juga kepada kedua 

orang tua yang tiada hentinya berjuang untuk kita. 

13. Adik Ananda Firman Anugrah selaku adik penulis, yang selalu mendo’akan dan 

memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan selalu ingat juga 

kepada kedua orang tua yang tiada hentinya berjuang untuk kita. 

14. Saudara Defa Permadi selaku sahabat, yang selalu memberikan arahan arahan  dan 

semangat dalam proses penulis menyusun skripsi 

15. Intan Dewi Arini  selaku teman terdekat yang selalu mendampingi penulis selama kuliah 

di malang dan selalu membrikan dorongan, motivasi, dan do’a kepada penulis serta selalu 

menemani dalam pembuatan skripsi ini dengan penuh keihklasan dan rasa sayang kepada 

penulis. 

16. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendo’akan dan mendukung penulis. 

17. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan 2010 

yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

18. Seluruh anggota LSM Kademangan Blitar yang selalu mengajak penulis di lokasi lokasi 

permainan perjdian guna sebagai bahan acuan dalam merangkai penlisan skripdi 

19. Dan seluruh orang-orang yang mengenal penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

per satu 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan 

kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. 



Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada 

umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibdah disisi-Nya, amin. 
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