
KATA PENGANTAR 

  

Bismillahirrahmanirrahim,  

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Syukur alhamdulillah penulis lantunkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  

Allah S.W.T atas segala limpahan nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada 

mahluk-nya sebagai cahaya cintanya selaku khalifah fil ardh. 

 Shalawat serta salam saya limpah curahkan kepada Nabi besar kita 

Muhammad SAW. Karena atas jasanya beliau telah membawa kita dari perdaban 

kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga rahmat dan 

karomah beliau mengalir menjalar kepada para sahabatnya, keturunanya, tabi’in 

serta sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.  

 Alhamdulillahirobbil'alamin, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan  

tugas akhir berupa skripsi dengan judul "TATA CARA PENGISIAN 

JABATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN ANTARA NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA DENGAN REPUBLIK ISLAM IRAN DALAM SISTEM 

PRESIDENSIAL" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Srata I 

(S1) Fakultas Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 

Islam Bandung. 

 Dengan segala kerendahan hati dan kekurangan saya sebagai manusia, 

saya selaku penulis sangat menyadari  bahwanya penulisan hukum ini masih jauh 

dari kata sempurna untuk mendapatkan predikat sebagai suatu karya ilmiah, 

tentunya tidak bisa dipungkiri semua ini berasal dari keterbatasan, pengetahuan, 
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pemahaman dan pengalaman penulis. Kendati begitu, segala proses dan hasil yang 

telah penulis lakukan tidaklah lepas dari segala bantuan serta dorongan berbagai 

pihak, dan akhirnya besar harapan saya bahwa skripsi ini banyak mengandung 

ilmu yang bermanfaat. Insya Allah 

 Pada kesempatan ini juga perkenankan penulis menyampaikan terima 

kasih dan apresiasi yang sangat sebesar-besarnya kepada Ibunda yang tiada henti 

dan lelah memberikan doa dan dukungan moril kepada penulis, karena tanpa 

adanya dukungan tersebut, dipastikan tugas akhir ini tidak akan berakhir. 

Kemudian juga Ayahanda penulis yang tidak ada henti memberikan nasehat 

berharga, sehingga sangat berpengaruh besar terhadap pola pikir dan pemahaman 

penulis yang dapat penulis jadikan bekal dalam menghadapi proses kehidupan 

fana ini, dan yang terakhir adalah Kakak - kakak kandung yang juga senantiasa 

memberi nasihat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis juga sampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Nurul Choditjah, 

S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

pikiran dan kesabaran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. Semoga segala amal yang beliau berikan menjadi barokah serta bekal di 

dunia dan di akhirat kelak. 
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 Dalam momen yang sangat berbahagia ini, izinkan penulis mengucapkan 

banyak terimakasih kepada mereka yang telah menjadi bagian dari keberhasilan 

penulis selama ini: 

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp.THT-KL(K)., selaku 

Rektor Universitas Islam Bandung. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Bandung. 

3. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Islam Bandung. 

4. Ibu Dra. Hj. Anita Puspawati M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Islam Bandung. 

5. Ibu Dr. Hj. Rini Iranti , S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata 

Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

6. Bapak Rusli Iskandar, S.H.,M.H., selaku penguji komprehensif yang telah 

memberi masukan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat 

selesai. 

7. Bapak Eka An Aqimuddin S.H.,M.H. selaku dosen muda yang cukup 

akrab dengan penulis yang senantiasa pula dengan ikhlas memberikan 

referensi karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, dan 

beliau pula yang memberi saran kepada penulis untuk berkonsultasi 

mengenai skripsi saya. 

8. Ibu Dina Y. Sulaiman selaku jurnalis di Islamic Republic of Iran 

Broadcasting , yang saat ini aktif sebagai peneliti di Indonesia Center for 
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Middle East Studies (ICMES), terimakasih atas kerendahan hatinya yang 

bersedia membantu penulis berupa saran-saran dan memberi referensi 

buku terkait skripsi ini.  

9. Rakanda Ronal Taliki, S.H., M.H. selaku Ketua Bakornas LKBHMI 

Pengurus Besar HMI, yang dengan bersahaja menerima penulis untuk 

berdiskusi. 

10. Agus Rasyid, S.H., M.H. ( Bang Eko), terima kasih yang akhir – akhir ini 

senantiasa menjadi teman diskusi penulis, walaupun via BBM tetapi tidak 

mengurangi esensi diskusi dan silaturhmi. Sukses selalu, sehat selalu lama 

kita tak jumpa. 

11. Jefri Maulana Akbar, S.H., M.H., selaku Departemen Hubungan Luar 

Negeri PB HMI, Tonny Irawan, S.H., M.Kn., selaku Ketua Bidang Hukum 

dan HAM Badko HMI Jawa Barat,dan Pironi Knight Grimaldi, S.H. 

sekaligus senior penulis, yang turut andil dalam pencapaian karir penulis 

di HMI serta menjadi teman diskusi mengenai pemahaman hukum 

kontemporer dan berbagainya. 

12. Terima Kasih pula kepada senior – senior penulis di HMI , Bang Giofedi 

Rauf, S.H., M.H., Aldwin Rahadian, S.H., M.AP. (Kang Oki), Hamzah 

Sidiq Jibran, S.H., Denden Imanudin, S.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., 

Dahman Sinaga, S.H., Boy Antonius Pratama, S.H., Bambang Islmail, 

S.H., Akhmad Saiful Amin (Cesar Pagarbukit), sekali lagi saya ucapkan 

terimakasih kepada beliau semua yang sangat bersahaja mementor junior – 
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juniornya. Khusus untuk Kang Oki semoga rakyat Cianjur memberi 

amanah untuk menjadi pelayan rakyat Cianjur periode 2016 – 2021, Amin. 

13. Himpunan Mahasiswa Islam, sebagai pressure group yang merupakan 

bagian dari infrastruktur politik, yakni organisasi mahasasiswa terbesar di 

Indonesia yang senantiasa menyikapi isu – isu persoalan politik nasional, 

sosial, budaya, dan ekonomi dalam rangka turut bahu - membahu 

membangun bangsa dan negara serta mewujudkan “ Terbinanya insan 

akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan 

bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil, makmur yang 

diridhai Allah SWT.”    . 

14. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Islam 

Bandung, kawan-kawan seperjuangan sejak penulis resmi dilantik sebagai 

kader HMI, Aldy Rivan Mauludi Koto (Koto), Andre Satria Akbar, Hasrul 

Jihad Harahap, Rachmat Januardi Tandjung (Ardi), Fika Listiani, Nadia 

Khairunnisa, Muhammad Habibie (Bobi), Eksa Pabelan, S.H. dan yang 

lainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mereka pulalah yang 

menjadi bagian dalam dinamika organisasi sehingga dapat membentuk 

pemahaman dan pengalaman organisasi. 

15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat 

Universitas Islam Bandung, rekan – rekan yang saya cintai dan saya 

banggakan.  

16. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UNISBA 

periode 2014 – 2015, terimakasih telah memberi restu dan dukungan 
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penuh kepada penulis, pada saat penulis maju sebagai Calon Presiden 

Mahasiswa UNISBA periode 2015 – 2016, serta kepada seluruh rekan – 

rekan yang turut berjuang dalam suksesi, saya ucapkan beribu terimaksih 

kepada semua pihak yang terlibat, walaupun pada akhirnya tidak memberi 

hasil sesuai ekspektasi tetapi yang harus dipahami adalah bukanlah hasil 

akhir namun proses perjalanan panjang yang dapat dijadikan pengalaman 

berharga yang hendak suatu saat nanti menjadi pelajaran bagi rekan – 

rekan semua. 

17. Pengurus LKBHMI dan HMI Cabang Bandung periode 2014 – 2015, 

kawan – kawan perjuanganku yang terlibat dalam memperkaya 

pengalaman penulis sejak penulis dilantik sebagai pengurus. 

18. Badan Eksekutif Mahasiswa UNISBA kabinet Insan Kamil periode 2014 – 

2015, teringat perjuangan ketika aksi demonstrasi mahasiswa menuntut 

untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran biaya Infaq Kuliah tetap 

terhadap pihak Rektorat. Terimakasih Nuran Fiqolbi selaku Presiden 

Mahasiswa pada masanya, beliau adalah figur yang kadang kala pragmatis 

dan kadang kala pula oportunis dalam mengambil keputusan. Terus terang 

penulis banyak belajar darinya rekan  dalam dinamika organisasi kampus 

dan sekali lagi terimakasih atas dukungan penuhnya baik moril maupun 

materil ketika penulis hendak maju sebagai Calon Presiden Mahasiswa 

UNISBA periode 2015 – 2016.   

19. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNISBA periode 2013-

2014, perjuangan bersama meneriakkan kebenaran dibungkus idealisme 
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mahasiswa adalah salah satu moment paling mahal yang pernah penulis 

lalui. semoga menjadi berkah dan bekal bagi kita dalam menyongsong 

masa depan. 

20. Himpunan Tata Negara UNISBA (HIMTANU) periode 2013 – 2014, Eksa 

Pabelan, S.H.  selaku Presiden, Wahyu Hidayat selaku Sekjen, Resa selaku 

Bendahara Umum, Panji selaku Kabid Eksternal dan saya sendiri selaku 

Kabid Internal. Mereka adalah kawan – kawan berjuang bersama penulis 

di Himpunan, walaupun perlu diakui kurang produktif. 

21. Pemuda Las Vegas 1872, kawan – kawanku, Irsyad Mujahid (Haji), Adi 

Reno (Pepep), Gilang Ramadhan Setiawan (Pepeng), Muhammad Habibie 

(Bobi), Eksa Pabelan, Wahyu Hidayat, Luqman Saputra, Dany Ridho 

Utama (Manis), Teguh Riyadi serta Sahrul Fauzul Kabir, S.H., yang selalu 

senantiasa menjadi kawan sharing, bermain. Kemudian penulis tidak akan 

pernah lupa perjuangan suksesi Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas 

Hukum UNISBA periode 2013 – 2014. 

22. Adam Mandela, S.H. Redho, Dennis Kurniawan, S.E. Shulbi Sabila Putri 

Salayan, S.Ikom. Sintha Dwi Jayanti, mereka yang senantiasa dan 

memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

23. Kawan-kawan seperjuangan satu angkatan (2011) FH UNISBA, yang 

pernah membantu, berbagi atau hanya sekedar mengenal penulis. 

Khususnya, Indra (Komandan Menwa), Biben (Ketua Himapi) dan kawan-

kawan (Galih, Adox, Kidut), Winda, Catra Baskhara, S.H. (Wakil Ketua 
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Himaper), Rizky Mulyawan (Kydut, kydut merupakan akronim dari Rizky 

Gendut). 

24. Kawan-kawan adik angkatan (2012,2013,2014) khususnya teruntuk: Asep, 

Deni, Fiekry, Yuli, Jastis, Jauzi, Fikri, Reksa, Isna (BEM hukum), dan 

kawan-kawan FH Hebat; Taufik Rachmat, Wim Fadel, Cep Yusuf, Saprol 

dan lainnya. 

25. Seluruh Staff dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam 

Bandung semoga atas segala kebaikan, jasa, dan kemurahan hati yang 

telah tercurahkan mendapat ridho dari Allah S.W.T. Semoga jalan yang 

kita tempuh adalah jalan lurus yang senantiasa mendapat perlindungan dan 

pencerahan dari Allah Ta'ala. Akhir kata, Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.  

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 

             Bandung,  Agustus 2015 

 

                                                                                           Muhamad Harisman 
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