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MOTTO

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa
yang telah dilaksanakan/diperbuatnya"
(Ali Bin Abi Thalib)
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PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta
karunia Iman serta IslamNya, dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang
tercinta, karya tulis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan
rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:
1. Kedua Orangtua saya, yaitu Bapak Masruchan dan Ibu Solechah yang telah
memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk
kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang
paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih
saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu
terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
2. Kedua Kakak saya, Badrut Tammam, SHI dan Misbachul Huda (Alm) yang
senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do’anya untuk
keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang
menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
3. Bapak 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.
4. Kekasih hati yang selalu sabar menemani peneliti dalam menyelesaikan
penelitian ini, Khariridin Lis Nurdiyanto S.Pd.
5. Sahabat dan teman Tersayang, Endah Iwandari SHI, M.H, Choirul Umami
SHI, Fera Dyah Oktavia SH, Desika Ratna SH, Wennyas Heriga SE, Dwi
Kurnia Indriyani SE, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua
tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan
perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis
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yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita
pasti bisa.
6. Teman-teman Angkatan 28 Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang yang
senantiasa menemai proses

belajar dalam menyelesaikan penelitian ini.

Tentunya banyak suka duka yang peneliti alami ketika menimba ilmu di
perguruan tinggi ini.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang tidak dapat
peneliti tulis satu persatu, akhir kata saya persembahkan penelitian ini untuk
kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga penelitian ini
dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa
yang akan datang, Amin.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Rahmat Allah SWT, karena dengan karunianya peneliti
dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan
salam senantiasa tercurahkan kepangkuan Baginda Rasulullah SAW karena tanpa
adanya jasa beliau yang luar biasa tentunya saya tidak dapat menuntut ilmu
sampai saat ini.
Tentunya dalam menyelesaikan keberhasilan menyusun penelitian ini
bukan karna usaha peneliti sendiri. Akan tetapi banyak pihak yang turut serta
membantu dalam proses penelitian ini. maka dari itu perkenankalah peneliti untuk
dapat mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Bapak Dr. Anis Malik Thoha, Lc, MA.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam
Sultan Agung.
2. Bapak H. Gunarto, S.H, SE, Akt, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H, Sp.N., M.Hum selaku Ketua program studi
Magister ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum selaku Sekretaris program studi
Magister ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan selaku
Pembimbing
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yang

tanpa

hentinya

membimbing

peneliti

dalam

menyelesaikan penelitian ini.
5. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Pembimbing 1, yang senantiasa
menjadi panutan dan arahan saat menyelesaikan penelitian ini.

x

6. Seluruh dosen dan staff Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Seluruh Mahasiswa Magister ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
angkatan ke- 28.
8. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang.
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.
10. Kepala Dinas Kesbangpolinmas Kota Semarang
11. Kepala Pengelola Pasar Karangayu Semarang.
12. Kepala Pasar Rejomulyo Semarang
13. Para informan dan responden yang telah memberikan keterangan guna
penyusunan tesis ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan
bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga tesis
ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik khusunya kepada penulis
sendiri maupun pembaca pada umumnya.
Semarang, 8 September 2017
Penulis

Alif Adibatul Lathifah, S.H.I
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