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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

A. MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.” (Q.S Al Insyirah: 6-8) 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S 

Albaqarah: 153) 

“Dan allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 

kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. 

Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah.” 

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggungjawabannya mengenai orang yang dipimpinnya.” (H.R. Bukhari 

Muslim) 

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 

Tetap berjuang tak kenal lelah, terus mendaki dan diimbangi dengan doa 

yang seimbang. Jangan takut dengan pengorbanannya, sampai pada 

akhirnya kesuksesan akan datang dengan sendirinya.” 

 

B. PERSEMBAHAN 

Setiap tetes keringat perjuangan merupakan ibadah dan ilmu yang sangat 

berharga untuk mengasah diri menjadi manusia yang beriman dan 

berkualitas. 

Perjuangan demi perjuangan yang tidak pernah terpikirkan dan 

terbayangkan, semua berjalan bagaikan air mengalir yang akhirnya tertebus 

dengan kebahagiaan dan kemenangan, dan semua itu atas berkat rahmat 

Allah SWT. 
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Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karuniamu serta 

kemudahan yang Engkau berikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad 

SAW 

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang kukasihi, 

kusayangi, dan kuhormati 

Suami dan anak-anakku 

Suamiku tercinta dan kedua anakku Naura dan Quanta juga si kembar yang 

sekarang masih ada dalam kandunganku. Kalian adalah penyemangat 

hidupku. Semoga ini adalah langkah awal rangkaian kebahagiaan keluarga 

kita. 

(Alm) Ayahanda dan Ibunda 

Terima kasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan 

rasa rindu yang berarti. 

Ibu mertua  

Sebagai satu-satunya orang tua di mana kini ku memohon doa dan restu. 

Kakak-kakak Tercinta, ipar, dan Keponakan 

Untuk kakak-kakak, ipar, dan keponakan-keponakanku, tiada yang 

menyenangkan kumpul bersama kalian, terima kasih atas doa dan bantuan 

kalian selama ini. Terima kasih mbak Retno, mbak Rin, mbak Ning, dan 

mbak Yeti yang telah membuatku mengasuh Naura dan Quanta selama studi 

ini. Terima kasih keponakanku Adi yang telah meluangkan waktu untuk 

mengantar kuliah dan persiapan ujian. 

Dosen Pembimbing 

Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., Mh dan Bapak Dr. H. Amin Purnawan, 

S.H., Sp. N., M. Hum selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima 

kasih banyak Bapak atas bantuannya yang telah dengan sabarnya telah 

membimbing dan mengarahkan. 

Ibu Ketua Program 

Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum, terima kasih Ibu telah 

menguji dari proposal hingga ujian tesis. Ibu beserta dosen pembimbing 
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yang merupakan dosen favorit saya, semoga kesuksesan dan kebahagiaan 

selalu menyertai. 

Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Unissula 

Terima kasih banyak untuk semua ilmu yang telah kalian berikan kepada 

kami, semoga apa yang telah kami dapatkan bisa bermanfaat kedepannya di 

dunia kerja yang kami hadapi, dan menjadikan suatu pahala yang tidak 

pernah putus untuk kalian. 

Staf Akademik 

Semua staf akademik di Fakultas Hukum Unissula, terima kasih banyak atas 

semua bantuan kalian. 

Pimpinan dan Staf Bagian Umum Pemkot Salatiga 

Terima kasih kepada jajaran Pimponan di Pemerintah Kota Salatiga 

khususnya pada Bagian Umum Setda Kota Salatiga untuk kesempatan dan 

ijin yang diberikan kepada saya melaksanakan studi selama kurang lebih 2 

tahun, sehingga sedikit demi sedikit menyita waktu dan konsentrasi, 

meskipun dengan tidak mengesampingkan tugas dan tanggung jawab kerja. 

Teman-teman Sub BagianPerlengkapan terima kasih atas dukungan kalian, 

semoga kedepannya kita semakin solid. 

Mbak Bowo dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu, terima kasih atas kasih sayang dan kerjasamanya selama ini. 

Teman-teman angkatan 2014: 

Tak akan pernah terlupakan kenangan kebersamaan bersama kalian, penuh 

kekompakan, gurauan, dan kerjasama. 
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KATA PENGANTAR 

ِحيم نِٱلرَّ ۡحم َٰ  بِۡسِمٱللَِّهٱلرَّ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas petunjuk-Nya sepenulis dapat 

menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “IMPLEMENTASI 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG 

KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA”, dengan baik 

sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan penulis. Tesis ini penulis 

persembahkan untuk H. Anis Malik Thoha, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA); 

1. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga sekaligus sebagai 

Dosen Pembimbing I dengan berbagai masukan dan kritikan yang 

membangun sebagai kesempurnaan penulisan Tesis ini; 

2. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku Ketua Program 

Magister S2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA); 

3. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Pembimbing II atas 

semua bimbingannya, yang tanpa bosan dan lelah memberikan masukan dan 

saran sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan 

dan pengetahuan penulis. 

4. Para Guru Besar, BapakdanIbuDosensertaseluruhCivitasAkdemika Program 

Magister S2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang 
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telah banyak memberikan dan membagikan ilmu serta pengalamannya 

kepada penulis; 

5. Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan 

dukungan selalu kepada penulis; 

6. Ibu mertua satu-satunya yang memberikan doa 

7. Keluarga besarku terima kasih atas semua dukungan dan motivasinya; 

8. Teman-teman Magister S2 kelas Salatiga yang tidak bias penulis sebutkan 

satu per satu, terima atas semua bantuan dan dukungannya sebagai motivasi 

dan semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister S2 

Universitas Sultan Agung Semarang. 

9. Teman-teman satu kantor yang juga tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini sehingga 

menjadi motivasi penulis untuk dapat cepat menyelesaikan tesis. 

Harapan penulis agar tesis ini dapat bernilai strategis dan bermanfaat bagi 

siapapun yang membaca dan menggunakannya untuk kepentingan dan kemajuan 

dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bermanfaat bagi semua 

pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah 

Kota Salatiga.. 

Semarang,                 2016 

Penulis 

 

 

Nanik Kartika Wulan Sari, SH 

 


