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MOTTO 



 "Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, 

keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, 

keramahtamahan dalam memberi menciptakan kasih." (Lao Tse) 

 "Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 

yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 

menyukainya atau tidak." (Aldus Huxley) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami dan anak-anakku yang 

telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan 



do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam 

dingin.” 

 

 Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang 

senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat 

merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak 

bahagia.” 

 

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

telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan 

mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai 

harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu 

dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 

 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 

akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain. 



2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak 

lain, kecuali arahan Tim Pembimbing  dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan 

orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan 

disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat 

penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi 

akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya 

sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. 

 

Semarang, …… September 2017 

      Yang membuat pernyataan, 

        

 PATRICIA INA SUJARWATI 

                 MH.1628 1968 

 


