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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto  

"fabiayyi ala i rabbikuma tukadziban" (Ar-Rahman :55) 

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-

Baqarah: 153) 

 

 

Persembahan 

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rakhmat dan hidayahnya yang 

telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam 

mengerjakan skripsi ini 

1. Skripsi ini aku dedikasikan khusus kepada Bapak.Alm. 

H.Suharno,Sip dan Ibu Hj.Sutriyati.Amd,Keb 

2. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada kedua Orang tua ku, 

kakak-kakakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada 

henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, 

manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.” 

3. Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama 

pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan 

bimbingan dan arahan kepada ku. 

4. Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para keluarga kecil 

penghuni kontrakan 146 yang senantiasa menjadi penyemangat dan 

menemani disetiap hariku. “Sahabat yang menjadi keluarga kecil 

merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak 

bahagia.” 

5. Teruntuk teman-teman angkatan 2012 fakultas hukum yang selalu 

membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka 

selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa 

kalian semua" 

6. Almamaterku tercinta terimakasih!!  Aku siap melangkah lebih 

tinggi 
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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implikasi Berlakunya Undang-

undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap 

Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara” penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum universitas islam sultan 

agung semarang 

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak 

yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, 

maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak H. Anis Malik Thoha,MA,PhD selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H selaku dosen 

Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pemikiran serta 

waktu luangnya sehingga skripsi ini dapat selesai. 

4. Ibu Dr. Lathifa Hanim, S.H,M.H,M.Kn selaku dosen wali yang telah 
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membingbing penulis selama menempuh akademik di Fakultas Hukum. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah membekali banyak ilmu dan bimbingannya. 

6. Seluruh staf di perpustakaan Universitas dan perpusatakaan Fakultas 

Hukum. 

7. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan pemikiran dan 

masukannya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu demi 

tersusunnya skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi 

penulis,Almamater serta pembaca lainnya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai 

pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Amin 

Yaa Rabbal „Alamiin 

 

 

Semarang,   Maret 2016 

Penyusun, 

 

Asna Arif Syaikhon 

Nim : 30301207788 

 

 


