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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

- Disaat keyakinanmu akan kebesaran Allah SWT semakin kuat. Allah akan 

memberikan yang terbaik untukmu. Karena semua yang terjadi dalam 

kehidupan ini merupakan kehendakNya. Yakinlah pasti ada hadiah dan 

kado terindah atas kesabaranMu. 

- Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil. Kita baru 

yakin apabila kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 

- Tuhan punya rencana tetapi kaupun harus punya rencana. 

- Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum 

itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. (Q.S. Ar Raad: 

11) 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

1. Ayahanda dan Ibunda ku tercinta 

2. Adik-Adikku dan Keluarga Besarku 

tersayang 

3. Teman-temanku terkasih. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Maha Besar Allah, Sang pemilik segala ilmu 

dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas perkenan-Nya dalam 

penyelesaian skripsi ini. Tak lupa Shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang 

Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. 

Penyelesaian skripsi ini adalah hal yang membanggakan bagi Penulis hingga saat 

ini karena menjadi pertanggungjawaban Penulis selama menempuh pendidikan di 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis, Ayahanda 

Agus Pusoro Hardoyo, SH dan Ibunda Nenny Ardiastuti Nuriratmani yang tidak 

mampu saya sebutkan kebaikan dan jasa-jasa serta pengorbanan yang selama ini 

beliau berikan kepada Penulis. Ayahanda dan Ibunda penulis lah faktor utama 

dibalik semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih juga kepada kedua adik penulis, Muhammad Agnendra 

Gagasmara Raka Dewa dan Rizkika Anentia Putri Ayu Maharani, yang senantiasa 

mendukung dan menemani setiap langkah Penulis dalam  menjalani kehidupan 

serta menjadi semangat lahir dan batin bagi penulis untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 
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Pada proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam kehidupan selama 

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,  

Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada 

kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada; 

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

Sultan Agung Semarang serta segenap jajarannya. 

2. Bapak Dr. Jawade hafiz SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung beserta jajarannya yang telah banyak 

sekali memberikan kemudahan dan kelancaran serta dukungan bagi 

penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung. 

3. Ibu Indah Setyowati ,SH.,MH selaku Pembimbing yang berhati mulia 

yang telah dengan sabar membimbing penulis dari awal penulisan skripsi 

ini sampai dengan selesai dan selalu memberikan nasehat-nasehatnya 

untuk penulis. Terimakasih atas waktu dan kesempatannya untuk penulis 

selama ini. 

4. Ibu Marsiyem ,SH.,MH selaku Wali Dosen penulis selama menjadi 

mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat yang 

membangun bagi penulis. Terimakasih atas segala waktu dan 

kesediaannya selama ini. 

5. Bapak Winanto, SH.,MH selaku Wali Dosen pengganti penulis yang 

senantiasa berbaik hati dan selalu memberikan dukungan dan bantuannya 
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kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih 

atas segala waktu dan kesediaannya selama ini untuk penulis. 

6. Bapak dan Ibu Dosen pengampu mata kuliah di fakultas hukum 

Universitas Islam Sultan Agung yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu, karena bagi penulis semua dosen fakultas hukum universitas islam 

sultan agung sangat berjasa dari awal penulis menempuh pendidikan di 

fakultas hukum universitas islam sultan agung sampai saat ini. Semoga 

penulis masih bisa terus merasakan kebaikan bapak dan ibu, walaupun 

telah menyelesaikan pendidikan di universitas islam sultan agung. 

Terimakasih atas pendidikan, pengalaman serta bekal ilmu yang sangat 

banyak dan bermanfaat bagi Penulis. 

7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap 

Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang 

tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan yang lainnya. 

8. Atma khikmi, senior sekaligus teman yang sudah seperti kakak kandung 

penulis. Yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Bersedia 

meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadi teman berdiskusi bagi 

penulis.  Terimakasih atas kesabaran, kesediaan waktu, dukungan, serta 

semangat nya selama ini. 

9. Teman-teman penulis di fakultas hukum khususnya teman sejawat 

angkatan 2012 yang sangat penulis cintai. Lebih Khusus terimakasih 

kepada Muhammad Ali Alala, Hanna Mareta, Fatdhyla, Laily Hakim, 



 
 

viii 
 

Octo jaya, Indah Sri, Indah Novitasari, Ivan Yoga, Udi hermawan, Syahrul 

Husni, Sarief Ainul, Rudy Faisol, Yudhi Atmaja, Arlis Melia, Adhil Fajar, 

Pipit Wisnu, Sidiq, Giant Permana, Fikri Hidayat dan seluruh teman-teman 

Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas 

dukungan dan semangatnya serta kehangatan dalam pertemanan sampai 

saat ini. Semoga kita semua dapat terus menjalin silahturami yang baik 

kedepannya. 

10. Keluarga besar Paduan Suara Universitas Islam Sultan Agung “FIRDAUS 

CHOIR” beserta pembimbing Bapak Ahmadun (Doni) yang sangat penulis 

sayangi. Mereka sudah seperti keluarga kedua bagi penulis. Khususnya 

untuk kawan-kawan seangkatan penulis; Dela Maulidya, Muhammad Aidil 

Akbar, Fitria Mega, Jalu Abilowo, Maidatul, Adi Lutfi, dan David. 

Terimakasih atas semangat yang tak pernah padam kawan. Semoga jalinan 

pertemanan kita kan tetap abadi selamanya. 

11. Adik-adik letting penulis di fakultas hukum khusus terimakasih kepada 

Muhammad Rivasnyah Gunawan, Muhammad Hafis, Erdito Wirajati yang 

telah memberikan doa dan dukungannya juga perhatiannya sebagai adik 

kepada penulis selama berada di fakultas hukum unissula. Semoga bisa 

cepat mengejar gelarnya masing-masing. 

12. Terimakasih kepada Ardhian Sasmita, Seseorang yang terus memberikan 

nasehat-nasehatnya untuk mengerti dan memandang kehidupan lebih 

positif, dan selalu mendorong penulis untuk berfikir baik tentang segala 

takdir Allah SWT. Sehingga menambah keyakinan Penulis untuk bisa 
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menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semangat yang telah 

diberikan. 

13. Terimakasih kepada sepupu Penulis Avinanda rizky yang bersedia 

meluangkan waktunya untuk membantu dan mendukung Penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

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

memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi 

maupun non-materi, Penulis haturkan banyak terimakasih. 

Penulis meyakini dan menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini 

yang terlahir atau tercipta dengan kesempurnaan kecuali Allah SWT, begitu pula 

dengan karya ilmiah yang alhamdulillah telah penulis selesaikan ini. Maka dari itu 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis nantikan sebagai acuan 

untuk karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat, baik kepada 

Penulis maupun kepada semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu hukum. 

Semarang, 

Penulis 

 

 

Bella Anentia Putri Riantika Kasih 

30301207891 

 

 

 


