
KATA PENGANTAR

Assallammua’laikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Sang pemilik alam semesta, Zat yang

Maha sempurna, yang Maha mengetahui dan Maha berkehendak. Tak ada Tuhan selain

Dia, dan tak ada daya dan upaya selain atas izin-Nya. Skripsi ini hanya setitik atom

dijagat kekuasaan-Nya. Tak ada satu hurufpun yang dapat penulis kerjakan tanpa izin-

Nya. Allhamdullillahi robbilalamin.

Sholawat dan salam kepada rahmat terbesar bagi seluruh alam, cahaya kehidupan ruhani

yang termegah, sosok manusia yang pantas ditauladani, Nabi Muhammad SAW.

Bersamanya bangsa yang kecil menjadi raja, bangsa yang besar menjadi hamba,

ditebarnya kebenaran dengan akhlak, disucikannya pengetahuan dengan amal, dan

dibukanya jalan kehidupan tanpa batas menuju kesempurnaan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang

sarjana program strata satu (S-1) pada Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Jurusan

Hukum Internasional. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, baik dalam penyajian materi maupun dalam pembahasan materi serta analisa-

analisa penulis, karena itu skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagi petunjuk,

dukungan, Do’a dan bantuan secara langsung ataupun tidak dari berbagai pihak. Karena

itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga, sahabat, rekan dan

pihak-pihak di Universiitas Lampung, khususnya jurusan Hukum Internasional, yang



memberikan bantuan pemikiran serta atensi kepada penulis selama penyusunan skripsi

ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

2. Bapak Abdul Muthalib T. S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pembahas I pada seminar I dan II penulis,

dan penguji utama dalam ujian skripsi ini. Beliau juga sekaligus Pembimbing

Akademik (PA) penulis selama kuliah di Fakulatas Hukum. Merupakan

kehormatan bagi penulis dapat mengenal secara langsung dan belajar banyak hal

dari beliau.

3. Bapak Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H selaku Ketua Program Non-Reguler,

sekaligus Dosen Pembimbing I yang keikhlasannya terasa sangat berarti bagi

penulis disetiap tahap penulisan skripsi ini, dan sebagai kakak bagi penulis di

kampus.

4. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing II penulis,

terima kasih atas pencerahan yang diberikannya dengan segala ketekunan dan

kesabaran menyikapi sikap penulis, penulis tidak akan lupa pada profile bapak

yang begitu professional.

5. Bapak Rudi Nataihardja, S.H., M.H dan ibu Ria selaku pembahas II di seminar I,

dan II atas gagasannya yang membangun, dan mendewasakan penulis. Dari kalian

berdua penulis menjadi berani, sekali lagi terima kasih.



6. Staf Jurusan Hukum Internasional, duet tak terkalahkan Mas Marjiono S.Pd,

selamat atas gelar kesarjanaan mas, mas marji adalah contoh bagi saya dalam

mencari ilmu, kerendahan hati mas marji membuat banyak pengetahuan melekat.

Kepada Mas Pendi, adalah beruntung badri bisa mengenal mas pendi yang banyak

membantu penulis selama kuliah 5 tahun lebih di Fakultas Hukum.

7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bu Harnia, Mbak yani,

dan seluruh team work yang luar biasa. Semoga ibu-ibu menyadari berharganya

kalian di fakultas Hukum bagi seluruh mahasiswa.. semoga tetap sehat.

8. Terima Kasih untuk Kedua Orang Tua ku, untuk ibu, ibu, ibu…, maafkan

penulis yang belum mampu berbakti, skripsi ini hanya setangkai bunga mawar

dari penulis semoga bisa membuat ibu merasa nyaman sejenak. Ayah , penulis

melihat ada kehormatan, nilai, atas garis perjuangan ayah. Skripsi ini belum

pantas untuk mewadahinya, tapi terimalah sebagai bentuk bhakti penulis, semoga

lain kali penulis bisa membuat ayah lebih bangga lagi atas penulis.

9. Wim Toharidaniealdi, bagai gunung yang pemperkuat bumi, guru yang

menunjukan realitas, tabib yang membasuh luka, teman berbagi cerita. Setiap

waktu selama 24 tahun, penulis deklarasikan bendera kebanggaan menjadi adik,

menjadi murid, menjadi prajurit, dan menjadi teman. Skripsi ini, bukan untuk ata,

karna sesungguhnya sripsi ini punya ata, ata lah nilai dasarnya.

10. Buat adik-adik penulis… Kakak bangga dengan kalian berdua, melihat kalian

berdua rasanya kakak percaya teori evolusi. Kakak setuju kata kak aldi,  Anggun

dan aden, adalah generasi terbaik dari keluarga ini, harapan keluarga ini besar

terhadap kalian berdua, jadi, jangan kecewakan kita ya.. khusus and-dun, broth,



selalu melihat kemurnian, keanggunan, kedewasaan, kepemimpinan, dan

kemampuan ynag luar biasa pada anggun, jadi kakak bangga dengan and-dun.

Buat Fadel… Wim Fadel Azmilhuda, sejujurnya kakak akui fadel cerdas,

setidaknya melewati kecerdasan anak-anak seusia fadel,..  Skripsi ini skripsi

kedua sejak kak aldi.. hanya untuk mengingatkan kalian berdua, kalau kalian

berdua punya misi untuk menambah jumlahnya. Karena kita berempat adalah

harapan, harta, dan garis perjuangan ayah dan ibu, mari kita lanjutkan cita-cita

Ayah dan Ibu untuk membangun masyarakat, bangsa dan agama Islam!!!

11. Teruntukmu wahai hati, kamu berarti bagiku, banyak hal pernah kita diskusikan,

kamu memberiku warna, goresan, dan mimpi. Mimpi yang kita pilih dalam setiap

diskusi kita, disetiap senyum kita, disetiap air mata kita. Skripsi ini semoga dapat

menjadi monumen cerita kita. Terima kasih Dinna Safitri S.Hum.

12. Saudaraku dari pihak ayah, dan ibu, seluruh kalian berharga bagi penulis, rasanya

lembaran ini bisa habis untuk mendeskripsikan besarnya rasa terima kasih penulis

kepada kalian semuanya sehingga selesai jugaskripsi ini. Semoga skripsi bernilai

bagi kalian, dan maaf jika penulis belum mampu memberikan yang terbaik bagi

klaian, karena pantas bagia kalian.

13. Saudaraku di HMI, Ardi, Ijal, Ade, Bayu, Wendy, Joe, Indra, Gunsu, dan artis kita

Amel dan Fitri.. luar biasa kalian. Abang-abangku, adik-adiku, khususnya yoni

dan mumuk, mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi sejak melihat kalian

pertama kali, abang merasakan bangga kepada kalian.

14. Khususon, teman-teman penulis yang lain, dari SMK 4, embi, bizar, dimas,

gendut, alm. Topik saudaraku, adik-adik PASTABEL, setiap guru SMK 4, kalian



selalu menanyakan skripsi penulis, sehingga membuat penulis selalu malu

menjawab. Ini dia skripsinya… teman-teman pendaki, dan setiap pacar-pacar dari

setiap kalian yang penulis sebutkan, kalian adalah bagian terpenting dari hidup

penulis, dulu, sekarang, dan penulis berdo’a di masa depan.

15. Seluruh teman-teman di Universitas Lampung yang mungkin kita pernah

berdealektika bersama, teman-teman seperjuangan, teman-teman sependakian,

kalian semua istimewa.

16. PT. Indo Multi Karya, yang di Pimpin Mr. Choi Sung Ho, yang pintar, Mr. Han,

maaf kita belum lama kenal, Bu Isna, ynag Istimewa, pak Fevin, zaki melihat

kharisma pada bapak. Ayahanda Sunjaya, ynag selalu mendorong, ibu muda

beranak satu mbak ningsih, bapak-bapak yang selalu muda beranak dua pak

subandi,  saudaraku Andika, dan segenap karyawan nya Mr. Choi, penulis

ucapkan terimakasih atas semuanya, kalian semua membuat penulis berguna dan

bermanfaat. Suatu kebanggaan bagi penulis bergabung bersama kalian.

17. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis tuliskan satu-satu, karna itu penulis

haturkan maaf, karena kalian semunnya adalah bagian dari penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat, bagi kemanusiaan dan masa depan.

Bandar Lampung,  11  November 2008
Penulis

Wim Badri Zaki


