
KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan puji dan syukur atas 

kehadirat ALLAH SWT berkat anugerahnya, penulis masih diberi kekuatan dan 

keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini 

dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-

sungguh. Kemudian sholawatan dan salam tak lupa pula penulis sampaikan 

kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah 

menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang 

sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta. 

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang 

penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Negara Jerman Dalam 

Memberikan  Perlindungan Hak Azazi Manusia Terhadap Imigran Pencari 

Suaka”. 

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, 

serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang 

lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum 

Internasional dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di 

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi 

ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motifasi, dorongan, budi baik, dan 



bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa 

ucapan terima kasih penulis yang tulus kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas 

Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas 

Islam Riau. 

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk dapat menuntut ilmu serta banyak membantu dan 

memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik 

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan 

bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis 

demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini. 

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang 

Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 

sekaligus sebagai Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang penulis 

teliti. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan 

serta meluangkan waktu yang penuh kesabaran dalam mengkoreksi tulisan 

ini untuk memberikan bimbingan serta saran-saran dalam penelitian ini 

agar dapat menjadi lebih baik. 

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,  



6. Ibunda Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum 

Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-

saran dalam penelitian ini. 

7. Ibu Dr, Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah 

banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengkoreksi 

tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan 

dalam penelitian ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah 

memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga 

penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Riau. 

9. Bapak dan Ibu Staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan 

serta Staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam 

Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi 

yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Riau. 

10. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah dan ibunda tersayang yang 

selalu mendukung dan memberikan semangat tiada henti dan juga 

memberikan do’a yang tulus dan ikhlas kepada penulis selama menempuh 

pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 

11. Kepada Adik ku tersayang yang selaku memberikan dukungan dan do’a 

kepada penulis. 



12. Kepada Sahabat-sahabat ku tersayang yang selalu memberikan semangat 

dalam penulisan skripsi ini. 

13. Kepada rekan-rekan angkatan 2013 terutama kepada teman-teman di kelas 

E dan kepada kawan-kawan bagian Hukum Internasional 2013. 

  Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula 

penulis berdo’a semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal 

saleh disisinya. Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih 

banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karena 

dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala 

kebaikkan untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong 

bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang ditengah-tengah 

masyarakat. 

  Akhirnya kehadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi yang 

jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, 

mahasiswa / mahasiswi, masyarakat, agama, dan negara Indonesia. 

 Wassalammualaikum Warahamtullahi Wabarakatuh 

 

Pekanbaru, 04 Maret 2017 

Penulis, 

 

 

 

Veldi Saputra 

  


