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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

 

Motto : 

Al-ummu madrasatul ula, iza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq.. 

( ibu adalah sekolah utama,bila engkau mempersiapkannya maka engkau telah 
mempersiapkan generasi terbaik. )  

 

 

Persembahan : 

Tesis ini saya persembahkan untuk Mama Titisari Mahanani dan keluarga besar 
Alm. Badaruddin Abubakar Tosofu  
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, 

Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan Tesis ini dengan baik. 

    Tesis ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak untuk memperlancar pembuatan tesis ini. Untuk itu saya 

menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

dalam pembuatan tesis ini, terutama kepada : 

1. Pembimbing yang telah membimbing saya seperti anak sendiri Ibu Prof.Dr. 

Ni'matul Hudda, S.H.,M.Hum dan Bunda Pandam Nurwulan, S.H.,M.H 

2.  Mama saya Titisari Mahanani, Alm Papa Badar, Almh. Mbak Putri dan Putri 

saya tercinta Raisyazka Nabilaqmar Kumbara yang selalu mendukung dan 

mendoakan kebaikan bagi hidup saya 

3. Mas Jamaluddin Mahasari dan keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan 

masukan dan dukungan terbaik bagi hidup saya.  

4. Raden Hanggoro Pandu Nugroho, Aik, Vhe, Mami Risma, Annas, Chastiko, 

Ageng, Adit, ZCC dan seluruh sahabat serta kawan-kawan yang tidak bisa saya 

sebutkan namanya satu persatu. 

5. Kampus perjuangan tercinta FIH dan Pascasarjana Hukum UII yang telah 

mengijinkan saya menjadi bagian dari keluarga besar yang luar biasa. 
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Terlepas dari semua itu, Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena 

itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca 

agar saya dapat menjadikan tesis ini lebih baik.  

    Akhir kata saya berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan 

inspirasi positif bagi kita semua. 
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           Penulis 

                      Novi Achmadiah Rahmahsari S.H  


