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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku” ~
Filipi 4 : 13
“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai” ~ Anonim

Karya yang penuh dengan perjuangan dan doa ini kupersembahkan untuk :
Mama dan Papa
Terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan perhatiannya
Tanpa mama dan papa, karya ini tidak akan pernah ada
Karya ini tidak sebanding dengan cinta kasih yang tulus dari mama dan papa

Suamiku tercinta Wisnu Sapto Nugroho
Terima kasih untuk segala dukungan dan cinta kasihnya yang tulus. Kebersamaan kita
merupakan momen kebahagiaan yang tidak ada bandingnya

Sahabat Penelitian di Rutan Salatiga
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur hanya bagi Tuhan yang menjadi kekuatan dan penolong
penulis melalui perjalanan yang sangat panjang dengan segala pengalaman manis maupun
rintangan dan kesulitan yang ada hingga terselesainya karya sederhana ini.
Ide penulisan karya ini bermula dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh penulis
pada narapidana di RUTAN Salatiga. Ide ini kemudian berlanjut menjadi sebuah penelitian untuk
menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan Strata 2 di
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Ide sederhana yang tertuang dalam sebuah penelitian ini dapat terwujud karena dukungan yang
tak terhingga dari berbagai pihak yang tidak akan pernah dapat penulis lupakan, oleh karena itu,
dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada :
1. Pengelola Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, secara khusus
Drs. Agus Triyanta,M.A.,M.H.,Ph.D selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
penulis untuk menyusun karya sederhana ini.
2. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

dan Dr. M. Arif Setiawan,S.H.,M.H. selaku dosen

pembimbing tesis, yang dengan sangat sabar telah membantu dan mendukung penulis
menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh dosen di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, yang telah sudi membagi ilmu,
pengetahuan dan pengalamannya.
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4. Mas Yusri, Mas Bambang, Pak Yuris, Mbak Ika, Mbak Desi dan semua staf di Sekretariat
Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah banyak membantu selama proses
perkuliahan.
5. Farah, Yogi Zul Fadhli, Sutanto, dan Sumiardi, yang menjadi sahabat dan rekan seperjuangan
di BKU HAM angkatan 27. Terima kasih untuk kebersamaan dan persahabatan selama ini.
6. Suamiku tercinta Wisnu Sapto Nugroho, atas perhatian, dorongan, dan cinta kasih yang terus
menerus diberikan kepada penulis.
7. Papa, Mama, Omi, Adi, Tommy, Evan, dan Vian, yang telah banyak memberikan dukungan
semangat maupun doa kepada penulis.
8. Sahabat penelitian, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan
baik secara material maupun non material kepada penulis selama penulisan tesis ini.
Penulis menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang sempurna dalam penulisan tesis
ini, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi
kemajuan di masa mendatang.
Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.
Yogyakarta, Agustus 2016
Penulis
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