
 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

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

Sempurna, Maha mengetahui dan Maha berkehendak. Tak ada Tuhan selain Dia, dan tak ada 

daya dan upaya selain atas izin-Nya. Skripsi ini bagaikan buih dijagat kekuasaan-Nya. Tak ada 

satu huruf pun yang dapat penulis kerjakan tanpa izin-Nya. Alhamdulillah. 

 

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada rahmat terbesar bagi seluruh alam, pemimpin 

peradaban, pelopor perjuangan pembebasan, sosok manusia humanis dan revolusioner yang 

pantas ditauladani, Nabi Muhammad SAW. Serta salam sejahtera bagi para Sahabat, para 

pengikut Ahlul bait Ali, para Tabi`in dan para pencari ridho Allah dalam melanjutkan ajakan 

pada nilai-nilai kemanusiaan 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, Fakutas 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 

skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

 



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

dan bantuan secara langsung ataupun tidak dari berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin 

mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga, sahabat, rekan dan pihak-pihak di 

Universitas Lampung, khususnya jurusan Hukum Internasional, yang memberikan bantuan 

pemikiran serta atensi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak 

penulis ucapkan kepada : 

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

Lampung. 

2. Bapak Abdul Muthalib Thahar, S.H.,M.H selaku ketua jurusan hukum internasional 

Fakultas Hukum Universitas Lampung, selaku ketua Jurusan Hukum Internasional 

sekaligus pembahas I pada seminar I dan II penulis, dan penguji utama dalam ujian 

skripsi ini. Merupakan kehormatan bagi penulis dapat mengenal secara langsung dan 

belajar banyak hal dari beliau. 

3. Ibu Melly Aida, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan IV Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dan selaku Dosen Pembahas II penulis. Terimakasih atas setiap kesempatan 

yang diberikan dalam memberikan masukan-masukan dalam proses penelitian skripsi 

sehingga lebih baik. 

4. Bapak Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang dengan 

keikhlasannya terasa sangat berarti bagi penulis disetiap tahap penulisan skripsi ini. 

Merupakan sebuah kehormatan bagi penulis dapat belajar banyak hal dari beliau.  

 

5. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Internsional 

Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, 



terimakasih atas pencerahan yang diberikan dengan segala ketekunan dan kesabaran 

menyikapi sikap penulis, penulis tidak akan pernah lupa pada profile bapak yang 

begitu profesional. 

6. Bapak Maroni, S.H., M.H selaku pembimbing akademik penulis, terimakasih atas 

segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dalam hal akademik 

dan memberikan solusi setiap penulis memiliki masalah akademik selama proses 

pembelajaran sebagai mahasiswa. 

7. Staf Jurusan Hukum Interasional, Mas Marjiono S.Pd, beliau adalah contoh bagi 

penulis dalam dalam mencari ilmu, bekerja dengan ikhlas dan dengan segala 

kerendahan hati mas Marji membuat banyak pengetahuan melekat. 

8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bu Harnia, Mbak Yani, dan 

seluruh team work yang luar biasa, semoga ibu-ibu menyadari berharganya bagi 

setiap urusan administrasi para mahasiswa di Fakultas Hukum. 

9. Terimakasih tak terhingga untuk kedua orang tua ku, ibu dan ayah, maafkan 

penulis belum mampu berbakti, skripsi ini semoga bisa membuat Ibu dan Ayah 

merasa nyaman. 

10. Maulana Azhar Mufti, kamulah kebanggaan keluarga. Dalam hidup mas Galuh selalu 

berdoa semoga kamu sehat dan sukses selalu. 

Bandar Lampung,    Maret 2010 
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