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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdu lillahi rabbil ‘aalamiin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan 

teruntuk bagi Allah Swt., dzat satu-satunya yang patut dipuji atas segala rahmat 

serta karunia berupa kesehatan, kelapangan waktu, ide, dan kemudahan yang 

diberikan-Nya. Selanjutnya, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 

sang pemimpin umat sejati, uswah, pembawa cahaya bagi umat manusia, 

Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahahabat yang selalu 

setia mengikuti jejak perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita termasuk golongan 

orang-orang yang mengikuti sunnah dan perjuangan beliau. 

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata untuk memenuhi syarat untuk 

mendapatkan derajat Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum di Universitas Islam 

Indonesia. Namun dalam perjalanan ini, Penulis mendapatkan temuan yang luar 

biasa, bahwa Allah sang Khaliq tidak pernah tidur, Beliau selalu menjaga hamba-

Nya dengan memberi kesulitan dan kemudahan. Kesulitan agar selalu bersabar 

dan berjuang serta kemudahan agar selalu bersyukur, sehingga hamba-Nya selalu 

mendekatkan diri ke pencipta-Nya. 

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa 

tentunya. Skripsi ini bukanlah apa-apa. Ketika melihat kembali lembaran-

lembaran yang terdiri dari 4 (empat) bab ini, selalu ada keinginan untuk 

memperbaiki, merevisinya. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah 

Penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik.  

Lahirnya karya sederhana ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak, khususnya keluarga serta orang-orang terdekat Penulis yang 

sangat luar biasa, sehingga karya ini dapat selesai sesuai target dan hasil yang 

maksimal. Oleh karena itu, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada : 
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1. Dosen Pembimbing Skripsi penulis dan juga selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH., 

MH, yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan 

serta pengarahan progresif dan konstruktif kepada Penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skiripsi disamping kesibukannya yang sangat 

padat selaku Dekan FH UII. 

 

2. Bapak Dr. Saifudin., SH., MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum UII. 

 

3. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Islam 

Indonesia. 

 

4. Bapak Nurjihad., SH., MH, Kepala PUSDIKLAT FH UII  

 

5. Mas Eko rial Nugroho, SH, MH Kabid PUSDIKLAT FH UII, Uni Lise, 

Mbak Arini., Mbak Nurul, Mbak Indah, Mas Uqi, Mas Umar, Mas adit 

dan Buk Tri Mulyani, Terima kasih atas segala ilmu, dorongan, 

kesempatan dan pengalaman yang diberikan pada Penulis. 

 

6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum UII yang telah memberi dan 

berbagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan segenap pengalamannya. 

 

7. Bapak dan ibuku, Condrol Elvi, dan Safniwati., serta kakak-kakakku Yuli 

Marni, Novriwan, dan Zulfitra dan juga tak lupa adikku Fahmi 

Sofriyansyah yang selalu memeberikan Support bagi penulis dalam proses 

penyelesaiaan tugas akhir ini. 

 

8. My special one Sheila Maulida Fitri, yang telah dengan sabar 

mendampingi penulis, dan tak pernah letih untuk selalu mengingatkan 

penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, selalu memberikan 

support selama berada di fakultas hukum uii.  

 

9. Keluarga Besar KPS FH UII 2008 ( Adri, Agung, Sena, Anang, Taufik, 

Bagus, Gita, Iqbal, Bustan, Dedi Silaban, Uning, Aya, Opi, Indri, 

Yuni, Hevi, Yuyun, Vinda, Mita, Ike, Lala, Suzan, Mery, Irma) 
Kawan-kawan di suasana suka maupun duka, berjuang bersama 

mengharumkan nama almamater di tingkat nasional. Ingatlah ketika jas 

almamater warna biru tua itu berkiprah di kompetisi peradilan semu 

nasional, dan mengangkat tinggi-tinggi piala Kejaksaan agung di FH 

Universitas Pancasila di Jakarta. Honestly, without this friendship, without 

all of you, I’m nothing… 

 

10. Para pembimbing, pendamping, dan senior KPS FH UII Bapak Teguh Sri 

Rahardjo, SH., Mas Wahyu Priyanka, SH., MH, Mas mahrus ali, SH., 

MH., Mas rizki Ramadhan barried., SH, mas Dodit, bang ardea, bang 

viddy, Mas windy, mas diego, bang nicho, kak icha, kak Putri, Mbak 
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vikri dan seluruh kakak-kakak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu. 

 

11. Kawan-kawan KKN Unit 53 desa Sidowayah, klaten ( Abang, Kak Icha, 

Kak Venti, Kak Nana, Oce, Ama, Dika) kita di pertemukan di 

sidowayah, kita bagaikan keluarga baru yang bagaikan tak ada batas dan 

jarak antara yang satu dengan yang lainnya, terima kasih kawan atas 

jalinan kekeluargaan yang kita bina hingga sekarang. 

 

12. Kawan-kawan Komunitas Mahasiswa Merdeka (KOMAKA), Ikbal, 

Ilham,  Andi, Peni, Mita, Nawawi, Aldi, Boas, Suko, Rio, Pinta, Gadis, 
dan seluruh kawan-kawan KOMAKA yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. 

 

13. Kawan-kawan Tim Promo UII (Mancis, Pudem, Ririn, Rizkita, Ulfa, 

Hairil, Najib, Icha, Kiki, Iva, Ridho, Fahri) kita di pertemukan di 

Jakarta layaknya seorang sales yang mempromosikan suatu barang, tapi 

disitulah keindahannya yang mempertemukan kita hingga menyatukan kita 

layaknya keluarga hingga sekarang. 

 

14. Kawan-kawan Kelas H, (Panca, Wawan, Erda, Febri, Sakti, Fikri, 

Very, Hendra, Akbar, Opi )  dan seluruh kawan-kawan kelas H yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih kalianlah kawan-kawanku 

pertama kali disaat menginjakkan kaki di FH UII ini, semoga jalinan dan 

persahabatan yang telah kita bina ini akan terus berlangsung sampai 

kapanpun. 

 

15. Seluruh kawan-kawan FH UII, kawan-kawan seperjuangan ketika di FH 

UII yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

 

16. Kawan-kawan Almamater SD Negeri 1 Simpang sender, SMP Negeri 2 

simpang sender, SMA Negeri Buay Pematang ribu SMA Negeri 1 

Banding Agung Jurusan IPA 1, dan guru-guruku yang telah banyak 

memberikan ilmu dan arahan serta pengalaman di masa sekolah yang tak 

kan ternilai harganya dengan apapun. 

 

17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu 

Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas 

segala kebaikan mereka. 

 

Manusia adalah tempat lupa dan salah, oleh karena itu Penulis akan 

selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya 

membangun sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua. 
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Demikian ungkapan terima kasih Penulis, semoga skripsi yang sangat 

sederhana ini berguna bagi Penulis secara pribadi dan kepada perkembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya.  

 

Yogyakarta, 21 Mei 2012 

Penulis, 

 

 

 

Seprinaldi 


