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MOTTO

Katakanlah : “Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya 

untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 

                                                                                   (QS. Al-An’aam : 162) 

Untuk mencari fajar, setiap orang harus melewati malam terlebih dahulu 

                                                                                           (Kahlil Gibran) 
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       Ketika nafas masih berhembus tiada kata yang mampu mewakili bahasa 

perasaan yang layak terucap kecuali Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasa 

syukur ini akan selalu terucap lewat langkah kehidupanku selama umurku masih 

ada, Insyaallah.

Ucap syukur nan tulus penulis ucapkan kepada Raab Yang Maha Cerdas lagi 

Maha Mencerdaskan, karena atas kecerdasan-Nya penulis mampu menyelesaikan 

skripsi dengan judul “LESBIAN OLEH ATAU TERHADAP ANAK” (Studi 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak), sebagai prasyarat guna mencapai 

derajat sarjana hukum dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Meskipun meleset dari planning yang ditargetkan. 

Memikirkan skripsi merupakan kegiatan yang memusingkan  (bagaimana 

tidak), karena aku harus mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain untuk 

mencari sumber data (ide) yang harus aku tulis. Apalagi dalam pembuatan skripsi 

ini aku masih mengambil mata kuliah buat revisi nilai “C”, wuih…..tambah 

pusing banget, jarang masuk kampus dan tugas-tugas dari dosen pun tidak pernah 

aku kerjakan. Moga bapak ibu dosen bisa mengerti atas usahaku ini, 

he..he……..... Aku mulai membuka file referensiku serta bertanya-tanya dengan 

teman yang lebih pintar……..bukan “orang pintar” loh!!! Menyisihkan uang saku 

bulanan buat beli buku-buku referensi, selain itu juga pinjam di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Padahal hampir 5 tahun kuliah aku baru 
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buat kartu anggota perpustakaan dan baru sering mondar-mandir, padahal 

sebelumnya tidak pernah masuk ke perpustakaan sama sekali (capek 

dech……….).

Skripsi ini merupakan wujud bakti penulis sebagai seorang muslim sekaligus 

wujud bakti penulis kepada kedua orang tua dalam rangka menunaikan mission 

sacre yang diamanatkan, sekaligus langkah awal perwujudan bagi harapan orang 
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                                                                                  Penulis 
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