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PERSEMBAHAN 

 

 

Aku persembahkan karya sederhana ini untuk : 

Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Untuk kedua orang tua, bapak dan ibuku yang selalu mendukung baik dalam 

bentuk materi maupun non materi, segala dukungan dan do’a yang dipanjatkan 

untukku. Tiada do’a yang khusuk dan tulus selain dari orang tua untuk 

kesuksesanku. 

Ucapan terima kasih tak akan bisa membalas semua kebaikan orang tua, karena 

itu aku persembahkan karya sederhana ini untuk bapak dan ibuku, terimalah 

persembahan bakti cintaku untuk kalian bapak ibuku. 

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, tim penguji, serta pengajar yang selama ini 

telah ikhlas meluangkan waktunya untuk mengamalkan ilmu, mengarahkan, dan 

menuntun saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai bagi 

saya, supaya saya menjadi lebih baik. 

Sahabat-sahabat dan Almamaterku Fakultas Hukum Unissula. 

Semoga kita bertemu dan berpisah karena Allah. 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap.” 

(QS. Al-Insyirah,6-8) 

 

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 

merubah dunia" 

(Nelson Mandela) 

 

”Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan 

penyesalan datang karena kamu selangkah lagi tuk menang” 

(R.A Kartini) 
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