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HALAMAN MOTTO

“Jangan engkau berlagak sombong di muka bumi, karena engkau tidak akan
mampu menerobos bumi dan tinggimu tidak akan mencapai gunung”
-(QS. Al-Insyirah, 37)“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kamu lupa pedihnya rasa sakit”
-Ali bin Abi Thalib“Jika kesediham datang angkatlah wajahmu tinggi-tinggi karna harapan tidak
berada diatas tanah”
-Zetman“Sukses tampaknya berhubungan dengan tindakan, orang-orang yang sukses terus
bergerak, Mereka membuat berbagai macam kekeliruan, namun mereka tidak
menyerah.”
-Conrad Hilton“kalua anda tertekan oleh apapun yang eksternal sifatnya, kesedihan bukanlah
karena hal itu sendiri melainkan karna presepsi anda sendiri tentangnya; dan itu,
bisa anda rubah setiap saat.”
-Marcus Arlelius-
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HALAMAN PERSEMBAHAN
Studi kasus Hukum ini saya persembahkan untuk,
Allah SWT
&
Kedua Orangtua dan Kakak-kakak saya

-Terimakasih kepada ayah dan bunda yang telah menyayangiku, mencintaiku,
mendidikku dan memberikan semua yang terbaik untukku,-Kalian adalah Surga nyata yang berada di Dunia-Yang berisikan keindahan serta kebahfgiaan.Terimakasih untuk segalanya......,
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KATA PENGANTAR

Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi ni’mat yang tak mampu hamba ini
berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi
yang berjudul: “PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK

PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN SESUAI
DENGAN PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012”. Penyelesaian tulisan ini
merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak
dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan
dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.

Yang terhormat, Bapak Dr. Ir Harsoyo. M.Sc selaku Rektor Universitas Islam
Indonesia

2.

Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H., selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3.

Yang terhormat, Ibu Karimatul Ummah SH, M. Hum. , selaku Dosen Pembimbing
Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran
memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan
skripsi ini.

4.

Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas
ilmu yang diajarkan kepada penulis.

5.

Yang Terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas
arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

6.

Alm. Sutrisno sebagai Ayahanda dan Siti yuliani sebagai Ibunda terimakasih telah
memberikan bimbingan dari anada kecil hingga sekarang dan dukungan secara
moril dan materil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga
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Allah SWT yang membalas semua yang telah ayah dan bunda berikan kepada
Ananda.
7.

Kakak-Kakakku mba Indah, mas Erik ridha nugraha dan mas Riza yang selalu
memberikan dukungan secara moril serta doa untuk keberhasilan penulis.

8.

Teman-teman Angkatan 2012 dan teman-teman Wayang ukur

yang selalu

memberikan semangat kepada penulis.
9.

Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya
untuk wian, tomy, havidz, geo, rizky yang selalu memotivasi dan menyemangati
untuk keberhasilan penulis, “thanks for all the things we’ve done together”

10.

Kepada Rahmania Nurjanah seseorang yang senantiasa memberikan waktunya
untuk selalu menyemangati, selalu memotivasi, selalu mendengarkan luapan keluh
kesah, dan selalu memberikan dukungannya tanpa henti serta selalu menebar
senyum yang indah kepada penulis trimakasih.

11.

Dan Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran
ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang
telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin. Semoga
skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihakpihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Yogyakarta, 9 Desember 2016
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