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MOTTO 

 “Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.” 

(Al-Kahfi ayat 39)  

“Sungguh kami pasti memberi cobaan kepada kamu sekalian dengan sesuatu berupa rasa 

takut, kelaparan,berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan gembirakanlah orang-

orang yang bersabar, yaitu mereka yang bila di timpa musibah, mereka berkata: „ sungguh 

kami semua adalah milik Allah dan sungguh hanya kepada-Nya lah kami kembali. Mereka 

itulah orang- orang yang mendapatkan limpahan karunia dan rahmat dari Tuhan mereka 

dan mereka itulah oarang-oarang yang terpimpin.”  

(Al-Baqarah ayat 155-157)  

Jika aku dapat meminta agar hidupku sempurna, itu merupakan godaan menggiurkan namun 

aku akan terpaksa menolak karena dengan begitu aku tidak dapat lagi menarik pelajaran 

dalam kehidupan. 

(Allyson Jones) 

Apabila menghadapi keputusan- putuskanlah 

Apabila menghadapi pilihan- pilihlah 

Tidak berbuat apa-apa hanya menambah ketegangan  

Karena anda tidak kalah 

Tetapi menang juga tidak 

(Barry spillchut) 

  

 Kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencoba 

(Robyn Allan) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Ya Allah.. Ya Rabbi.. Engkaulah Yang Maha Esa 

Terima kasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada hamba sehingga 

karya sederhana ini dapat diselesaikan dan akan dipersembahkan untuk : 

Kedua orang tuaku tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan 

dukungan, perhatian, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, materi, dan 

kesabaran dalam mendidik dan membesarkanku hingga saat ini agar terus 

menjadi lebih baik  
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 

rahmat, berkah, dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk hidup. Shalawat dan salam tak 

lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, pemimpin dan 

suri tauladan terbaik di muka bumi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin memanjatkan rasa 

syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT, karena hanya berkat ridha-Nya Penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

Penyusunan penulisan hukum merupakan tugas wajib dan diajukan sebagai salah 

satu syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Sarjana di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum (Strata-1) di Universitas Islam Indonesia. Disamping itu juga berguna untuk 

meningkatkan pengetahuan Penulis dan Pembaca, serta sebagai salah satu media untuk 

mengimplementasikan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan. Dengan rasa tulus dan rasa 

hormat serta kerendahan hati penulis, dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1. Maha Pencipta, Allah SWT. Atas kehidupan yang Dia berikan dan segala keindahan di 

dalamnya. Serta Nabi Besar Muhammad SAW, atas suri tauladan yang dia wariskan 

kepada umat manusia untuk menjalani kehidupan. Terima kasih yang akan selalu terucap 

sampai akhir hayat. 
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2. Yang tercinta Ayahanda Syafrizal Zubir dan Ibunda Inriaty Saad, serta Kakak dan Adik 

yang selalu Penulis sayangi, Nadya Erina dan Saiful Islam. Atas segala pengertian, kasih 

dan sayang yang diberikan sepanjang hidup Penulis. Maaf, baru bisa menyelesaikan 

pendidikan sekarang. Semoga kelak Allah SWT memberikan keberuntungan dan 

membukakan jalan yang lebih baik untuk bisa membanggakan hati kalian. 

3. Dr. Saifudin S.H,. M.Hum. dan Jamaludin Ghafur S.H., M.H. Terimakasih atas semua 

diskusi, saran, pendapat, arahan, ilmu, waktu di sela-sela kesibukan, serta bimbingan 

yang diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Penulis sangat mengagumi 

pribadi, keahlian, serta pengabdian Bapak sebagai Akademisi, semoga Allah mencatat itu 

semua sebagai amal jariyah. Amin. 

4. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. Selaku Dekan kampus perjuangan, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia. 

5. Seluruh Dosen Pengajar, Staff, dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih, segala sesuatu 

yang diberikan oleh Beliau-Beliau tersebut sedikit banyak telah memberikan kontribusi 

besar dalam proses pendewasaan diri Penulis. 

6. Untuk kekasihku Septia Gusman, yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan.  

7. Untuk sahabatku, Dimas Prakoso, Aulia Rifqi Hidayat, Rama Spadya Putera, Tengku 

Ficky, terima kasih atas semua warna-warna yang memberikan kenangan penuh arti, 

saat-saat bersama kalian adalah saat yang terindah, semoga kekompakan ini selalu 

terjaga sampai nanti. 

8. Kerabat dekatku, Ahmad Zaki Alfatah, Enisha Putri, Umi Kadar Utami, Nurrendy 

Syaputera, Dipo Setiawan, Pranata Raharjie, yang selalu memberikan dorongan serta 

doanya untuk kelancaran Tugas Akhir ini. 
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9. Kerabat dekatku, Sudwi Aryo, Fadhila Ahmad, Ashar Maulana, Fandy herfandy, Gatot 

Firmansyah, Aulia Putra Dermawan, yang selalu memberikan dorongan serta doanya 

untuk kelancaran Tugas Akhir ini. 

10. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum UII yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu semoga ilmu yang sudah kita peroleh dapat bermanfaat. 

11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu 

hingga terselesaikannya penulisan Tugas Akhir ini. 

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang 

telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Untuk semua yang 

membaca dan tidak membaca skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak 

sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri. Amin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

Yogyakarta, 1 Januari 2016 

     Penulis 

 

 

Faisal Islami 

 

 

 

 


