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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

  

 MOTTO  

 "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman". (QS Al 

Imran : 139)  

  

 "Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah". (Thomas 

Alva Edison)  

  

  

 PERSEMBAHAN  

  

Skripsi ini saya persembahkan kepada :  

 Alm. Bapak dan Ibu  saya tercinta   

 Kakak- kakak saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk saya   

- dr. Tris Budi Raharyo  

- dr. Deni Lestari Ayu Safitri  

- Suheri hamzah, S.T.  

- Ika Prasetya Ningsih  

 Orang spesial yang selalu memberikan motivasi dan semangat buat saya  

- Khayatun nufus’izzatunissa    

  

KATA PENGANTAR  



  

  

Assalamualaikum Wr.Wb.  

Segala puji dan syukur penulis mengucapkan kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat 

dan karunianya yang telah dilimpahkan sejak penulis mencari ide, mengajukan, 

menyusun , hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, 

bimbingan , bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam 

proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada :  

1. Bapak Ir. H Prabowo Setiyawan MT PhD Selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang.  

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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

3. Bapak R. Sugiharto,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh perhatian 

dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat selesai.  

4. Bapak Winanto,S.H.,MH yang telah membimbing di Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang.  

5. Segenap Dosen Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan  

Agung Semarang.  

6. Kepada Alm. Bapak saya dan Ibu yang telah memberikan dukungan sebagai 

dorongan terbesar bagi penulis.  



7. Kakak - Kakak Saya tercinta dr. Tris Budi Raharyo , dr. Deni Lestari Ayu Safitri , 

Suheri hamzah, S.T, dan Ika Prasetya Ningsih yang telah memberikan doa, 

dorongan, memotivasi dan menyemangati saya.  

8. Keponakan saya Muhammad Alfarizi Hamzah, Ranya Gaizhani Hamzah, dan 

Alluna Gaiskha Raharyo yang selalu memberikan senyuman buat omnya.  

9. Kepada teman-temanku yang baik hati Faizal Eka Nugroho, Fendi Fatkhurohman,  

Ragil Wahyu Akbar, Rais Mura, Ferry Setiawan, Listian Ferry, Fandi Kurniawan, 

Risnanda Awi Putra yang telah membantu dan banyak memberikan sumbangan 

pemikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

10. Teman-temanku seperjuangan  angkatan 2014 Fakultas Hukum Univesitas Islam 

Sultan Agung Semarang, terimakasih atas bantuan dan sumbangan pemikiran 

yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini, dan sekali lagi 

terimakasih atas hari hari yang penuh warna, penuh dengan canda tawa yang 

kalian ciptakan baik didalam perkuliahan, mungkin suatu saat kita akan 

mengulangi semua masa-masa indah itu.   

11. Dan kekasihku tercinta Khayatun Nufus’izzatunnisa yang memberikan semangat 

dan motivasi serta doanya.  

12. Semua pihak yang telah mendukung membantu dan menyemangati penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

  

Dalam penyelesaian penulisan srkipsi ini, penulis  menyadari masih banyak 

kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna,oleh karena itu saran dan kritik 

yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat dan menjadikan masukan bagi yang membutuhkannya.  



  

                       Wassalamualaikum Wr.Wb    

     Semarang, 6 September 2018  

    

FEBRIAN TRI WIBOWO  

  


