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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

a) Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telahdilaksanakan atau 

diperbuatnya. (Ali Bin Abi Thalib) 

b) Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Baqarah:153) 

 

PERSEMBAHAN : 

a) Bapak dan ibuku tercinta yang selalu membimbing dan mengajariku tentang 

kehidupan 

b) Keluarga besarku 

c) Almamaterku 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT, karena hanya atas berkat rahmat dan tuntunannya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ysng berjudul “Peran Hukum Internasional 

Dalam Kesepakatan Perjanjian Damai Antara Gerakan Aceh Merdeka Dengan 

Republik Indonesia.”Walaupun jauh dari sempurna. Meskipun demikian penulis 

dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini telah berusaha semaksimal 

mungkin dan berharap bahwa hasilnya pun maksimal. 

Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi sebagian syarat untuk 

mendapatkan gelar sajarna pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan 

berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu sudah 

sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besranya kepada : 

1. Ibu yang telah melahirkanku serta bapak yang telah membesarkan. Yang tak 

pernah lelah memanjatkan doa kepada Allah SWT guna memohon taufiq untuk 

putra-putrinya. 

2. Bapak Dekan Dr. H. Jawade Hafidz., SH.,MH. 

3. Bapak Drs.Munsharif Abdul Chalim SH.,MH selaku wakil dekan 1 serta dosen 

pembimbing. Yang telah sabar dan dengan penuh tanggung jawab membing 

dalam penulisan ini. 

4. Bapak Dr.Maryanto.,SH.,MH selaku wakil dekan 2 Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Unissula, 

atas jasa-jasanya telah menjadi orang tua kami, membimbing kami sehingga 

sanggup menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang saya hormati. 

7. Sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan untuk 

menyelesaikan penulisan ini. 

 Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-

bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya dengan 

rasa syukur yang berlimpah kehadirat Allah SWT, dengan segala karunia-Nya, kritik 

dan saran demi sempurnanya penulisan skripsi ini, penulis terima dengan senang hati 

dan dapat memberikan manfaat bagi kita khususnya bagi para pembaca. 

 

Semarang,    Maret 2016 

                                                                                                      Penulis, 

 

 

 
Pipit Wisnu Kawiryan 

                                                                                                     30301207852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


