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MOTTO & PERSEMBAHAN 

Motto :  

 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 

orang-orang yang khusyu’. (QS. Al-Baqarah : 45) 

 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58) 

 

Persembahan : 

Dengan rahmat Alah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tesis ini 

kupersembahkan untuk : 

 Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa mendukung dan bekerja 

keras serta berdoa tiada henti setiap detik setiap waktu untuk 

kesuksesan anaknya, yang selalu memberikan cinta dan kasih 

sayangnya, yang selalu mendidik agar selalu bersabar, 

mengajarkan untuk pantang menyerah, sabar dan ikhlas dalam 

menghadapi kehidupan ini. 

 Saudara-saudaraku yang selalu memberikan menjadi penyemangat 

untuk membantu dalam penyelesaian tesis agar tepat waktu. 

Seseorang yang selalu setia menemani dan memberikan motivasi 

selama penyelesaian studi. Sahabat-sahabat, serta rekan-rekan 

mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unissula, terimakasih telah 

menjadi sahabat dan kaka serta guru terbaik. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, Segala puja dan puji serta syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang dengan kebesaran-Nya telah melimpahkan segala 

rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

kedua orang tua tercinta dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan 

semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin dalam 

mendidik, membina, merawat, membesarkan, dan mendampingi Penulis 

mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada 

waktunya serta seluruh keluarga besar tercinta, atas dukungan dan doa yang telah 

diberikan kepada Penulis. 

Dalam penyusunan ini Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dari 

berbagai pihak baik dari segi materi atau pun moril. Oleh karena itu perkenankanlah 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan 

bimbingan dan dukungannya, di sampaikan terimakasih kepada :  

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang beserta jajarannya. 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.  

3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum ketua Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Dr. Hj. Siti Rodiyah, S.H., M.H sekertaris Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung  

5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I  

6. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah 
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membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan pengertian untuk 

menyelesaikan tesis ini mulai dari perancangan proposal hingga sdengan 

penyelesaian tesis ini, semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah 

bagi kedua Dosen Pembimbing Penulis. Engkaulah para Pelita, Penerang 

dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya. 

7. Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum Univesitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. 

Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.. 

8. Staff Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung. 

9. Rekan-rekan MIH Angkatan 34 Program Magister Ilmu Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

10. Ibu dan Ayah serta seluruh keluarga besar penulis yang dengan penuh kasih 

sayang, kesabaran serta ketulusan mendoakan telah mendorong penulis 

untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penulisan tesis ini. 

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat di jadikan sebagai bahan 

masukan bagi penulis demi kesempurnaan tesis ini. 

Semoga tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi semua 

pihak yang membacanya. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan kita 

kemudahan dalam jalan hidup kita. 

Wassalamalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Semarang, Agustus 2020 

 

Fahrurroji Sidik 


