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Bismillahhirrohmanirrahim 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama   : FAIZAL ABDOELAH 

No. Mahasiswa : 14410382 

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah 
melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: Penerapan 
Gagasan Penempatan Anggota Polri/Tni Aktif Menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah 
Serta Dampaknya Terhadap Demokrasi Indonesia. Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada 
Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas 
Islam Indonesia  Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan: 

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam 
penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah 
karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2. Bahwa saya menjamin hasil yng dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya 
ilmiah ini benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah 
(plagiat)”; 

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi 
kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan 
kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk 
mempergunakan karya tulis ilmiah ini. 

       Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2.), 
saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti 
secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan 
tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan 
terhadap pembelaan kewajiban sayas, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat 
disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani 
dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. 

Dibuat di Yogyakarta 

                                                         Pada  tanggal 10 September 2018 
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1. Nama Lengkap  :  Faizal Abdoelah 
2. Tempat Lahir   :  Pati 
3. Tangal Lahir   :  01 10 1995 
4. Jenis Kelamin   :  Laki-laki 
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Yogyakarta, 10 September 2018 

                                                               Yang Bersangkutan 

 

    FAIZAL ABDOELAH 

  No. Mahasiswa : 14410382 
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HALAMAN MOTTO 

Banyak perjalanan dan lika-liku hidup yang akan engkau jalani wahai anakku... 

Kegagalan, keberhasilan, kesedihan dan kebahagian yang akan menghampirimu. Tak jarang air 
mata dan keputusaan terkadang menjadi cobaan berat dalam hidup ini, sesungguhnya  semua itu 
adalah ujian kehidupan untuk melihat sejauh mana engkau bisa berkembang.  

                 Engkau dilahirkan dalam keadaaan tidak memiliki apa-apa. 

                           kemudian kamilah lah yang membesarkanmu, 

 mengajari mu dengan penuh cinta dan kesabaran. Agar kelak engkau menjadi orang yang bisa 
menjadi alasan dibalik senyum kami, meskipun usia kami telah menjadi senja. Tak banyak 
permintaan kami kepadamu kelak, jadilah bahagia wahai anakku. Jadilah orang yang membalas 
budi, membantu sesama, dan yang terpenting adalah orang yang selalu merasa bersyukur di kala 
senang, dan bersabar di kala susah. 

(Ibunda tercinta) 

 

                   “Semakin sulit perjuangannya, Semakin besar kemenangannya” 

(Thomas Paine) 

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di 
tangan pencuri” 

(Buya Hamka) 

 

“walaupun perjuangan itu sulit tapi buah yang dihasilkan lebih manis daripada gula” 

(Faizal Abdoelah) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

                    Kupersembahkan skripsi ini 

 

                                                 *Untuk ayahnda dan ibunda   tercinta. 

 

                                       *Untuk seluruh keluargaku tercinta 

 

                               *Untuk kampusku dan para calon pemimpin bangsa 

 

            *Untuk kemajuan ilmu di Bumi pertiwi Indonesia 
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat pemberi ni’mat yang tak mampu hamba ini berpaling  dari-
Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “PENERAPAN GAGASAN PENEMPATAN ANGGOTA POLRI/TNI AKTIF 
MENJADI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH SERTA DAMPAKNYA 
TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA”, penyelesain tulisan ini merupakan akumulasi dari 
serangkain usaha penulis, ditopang bantuan bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. 
Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua 
pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak dan ibu saya yang tercinta, Budi Sujarwo dan Sundari Ika S yang telah 
membesarkan saya, mendidik saya, mensuport saya hingga menjadi seperti saat ini 

2.  Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan 
bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini. 

3. Dr. Saifudin, SH.,M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan 
kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini. Dan beliau salah satu 
panutan saya selama proses menimba ilmu di kampus ini. 

4. Dr. Abdul Jamil.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) yang selama ini 
telah memberikan banyak inspirasi selama proses perkuliahan di kampus yang tercinta 
ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis 
sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT 
mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian. 

6. Selanjutnya kepada pacar saya tercinta yang telah mendukung saya dari awal perkuliahan 
hingga saat ini 

7. Kepada seluruh teman- teman saya yang sudah saya anggap seperti keluarga Bang 
Mawardi, Aldi JK, Dwicky, Ade, Elak, Dimas CK, Dithiya, Bang Mazhar. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. 
Insyaallah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua. 

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam 
penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis 
harga serta akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya yang baik. Selain itu, 
tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih dari pemikiran penulis untuk permasalahan 
hukum  di Indonesia umum nya, dan Pengangkatan Plt Kepala Daerah Khususnya. 
Demikian semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. 

Yogyakarta,    2 Agustus 2018 
  

               FAIZAL ABDOELAH 
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