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Alkhamdulillaahi rabbil „aalamiin.Segala puji bagi Allah SWT.Yang telah 

melimpahkan begitu banyak karunianya kepada kita semuanya.Sampai saat ini, 

kita masih bisa merasakan segala nikmat islam, iman dan insan,sehingga  

mendapatkan apa yang teristimewakan dalam hidup hingga hari ini serta juga 

nikmat penglihatan, sehingga bisa membaca   Karya ini, kemudian mengambil 

hikmah dan pelajaran di dalamnya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan 

sehingga bisa tegar dan kuat menghadapi kuatnya arus kehidupan. Tak lupa dan 

tak henti-hentinya juga saya mengucapkan shalawat dan salam semoga 

dilimpahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Saw. Beliau adalah sosok yang 

layak diteladani setiap tindakan dan ucapanya.Beliaulah yang menuntun kita 

menuju jalan hidayah, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan dan 

kejahiliahan menuju cahaya diatas segala cahaya yang terang benderang. Suatu 

kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini  sebagai  

sebuah syarat    untuk  memperoleh  gelar  Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Alkhamdulilllah, akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam 

menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, 
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maka terselesaikanlah skripsi dengan judul “PELAKSANAAN REKRUTMEN 

CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM SYARAT PEMENUHAN KUOTA 

YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK DI KOTA SEMARANG” 

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih kepada : 

1.   Bapak   Anis Malik Toha,,.Lc,.MA.,PhD.  selaku   Rektor 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan jajarannya. 

2.   Bapak Dr. H. Jawade Hafidz.S.,H.,M.H, selaku Dekan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  dan jajarannya. 

3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah.S.H,M.H Selaku Pembimbing saya. 

Terima kasih atas bimbinganya semoga suatu saat nanti saya dapat 

membalas jasa yang  telah  ibu  berikan.  Walaupun  saya  tahu dan 

paham tak ada sebuah imbalan yang akan berarti dan setara jika harus 

ditukarkan dengan segala kasih , sabar, dan ilmu jariyah yang telah ibu 

berikan kepada saya. 

4.   Bapak Dr. H. Jawade Hafidz.S,H,M.H , Ibu Dr. Hj. Sri  

       Kusriyah.S.H,M.H  ,dan Bapak Kami Hartono.S.H,M.H  

terima kasih atas kesedianya menguji saja, dan menerima skripsi 

penulis yang masih sangat jauh dari kalian harapkan. 

5.   Bapak Kami Hartono.S.H,M.H selaku wali dosen saya. Terima  

      kasih atas kebaikan serta kesedianya setiap kali Penulis berkonsultasi   

      kartu rencana studi (KRS). 

6. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu 

persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen terima kasih atas ilmu yang telah 

ditransformasikan kepada saya, beliau semua adalah Dosen yang 
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7. Pegawai/    Staf    Akademik    Fakultas    Hukum    Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

8.   Anggota DPRD kota  Semarang.  

 

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang 

telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari- Nya.Dengan  

segala  keterbatasan  dan  kerendahan  hati  saya  yang sangat menyadari bahwa 

karya ini masih sangat jauh dari kesemprnaan.Maka  dari  itu  saran  dan  kritik  

yang  bersifat  konstruktif sangat saya harapkan demi kelayakan dan 

kesempurnaan kedepanya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum 

yang berminat terhadap penelitian ini. 
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