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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO  

 Batu paling keras di dunia adalah tekad yang ada di dalam dirimu. Tak 

peduli sesulit apapun masalahnya, tekad mu tidak akan pernah hancur. 

Karena itu, tekad mu adalah batu terkeras di dunia ini. ((Ohnoki) 

Tsuchikage ke tiga).  

 Menyayangi keluarga, dan membantu sesama selagi masih bisa. 

PERSEMBAHAN  

1. Orang tua tercinta, Bapak Wiwik Tamtomo dan Almarhummah. Ibu Nur 

Chayati, Papah Santoso dan Mama Hartinah, yang selalu mendukung dan 

mengupayakan apapun baik materi maupun do’a restu  yang tidak pernah 

putus untuk kelancaran dan kesuksesan saya. 

2. Kakak  laki – laki saya dan istri, Danang Setiawan, dan Made Ayu 

Nichiyobi, Agung Iswahyudi, S.T dan Eka Puspitasari, Sandy Pudji 

Basuki, A.md, dan Nilam Netrianing Tyas,  kakak perempuan saya Ditya 

Naumila S.pd, Ika Ayu Hariyatmi S.Kes, M.Kes, yang selalu saya hormati  

dan saya jadikan panutan, senantiasa memberikan motivasi dan dukungan  

untuk  saya. 

3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do’a untuk 

saya. 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR  

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan 

karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi 

ini. Solawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung 

Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kaum muslimin 

dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan yang luas ini. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak 

yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan yang 

diberikan berupa bimbingan, dorongan dan motivasi yang membuat penulis tetap 

menguatkan tekat dan bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan 

bangga dan rendah diri penulis menyampaikan rasa terimakasih teramat dalam 

kepada: 

1. Orang tua tercinta, Bapak Wiwik Tamtomo dan Almarhummah. Ibu Nur 

Chayati, Papah Santoso dan Mama Hartinah, yang selalu mendukung dan 

mengupayakan apapun baik materi maupun doa restu  yang tidak pernah 

putus untuk kelancaran dan kesuksesan saya, dan kakak – kakak saya yang 

tanpa henti memberikan motivasi dan dukungan untuk saya. 

2. Bapak Ir.H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE.Akt.,Mhum, selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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4. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, M.H., selaku dosen pembimbing 

sekripsi yang dengan sabar dan selalu memberikan dukungan dan 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang selaku tenaga pengajar yang telah memberikan keilmuan yang 

amat bermanfaat bagi penulis. 

6. Bapak dan ibu staff TU serta Staff Perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih yang teramat 

dalam penulis ucapkan atas segala bantuan dan kerjasama dan selalu 

memberi kemudahan dalam mengurus segala proses administrasi hingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Kepala Puskesmas Poncol dan Staff yang senantiasa membantu penulis 

untuk melakukan penelitian. 

8. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Anggatan 2014 yang sama 

– sama berjuang dari awal hingga akhir sehingga dapat menyelesaikan 

studi secara bersama – sama, terutama khusus untuk Miftachul Janah, Siti 

Faridotul, Ida Nur Koida, Desy Nofyasari, Adinda Mega, Anindia Inka, 

Casella Ade Firdaus, Ayu Ratna Sari, Jehan Fuliza, Uyun Nafisa, Dinda. 

Dengan  dukungan teman – teman semua yang selalu membantu saya 

dalam bertukar pikiran dan memberikan dorongan serta motivasi yang 

tidak pernah surut untuk saya sehingga sayapun akhirnya dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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9. Berbagai Pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebut satu persatu. 

 Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan tak lupa penulis 

memohon maaf yang sebesar – besarnya apabila terdapat kata – kata dalam 

penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak tertentu. Penulis 

mengharapkan dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua 

pihak. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

 

Semarang, 30 September 2018 

 

 

Dewinta Hanum Sitoresmi 
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