
MEKANISME PELAKSANAAN EKSTRADISI 

(Analisis Kasus Nazaruddin) 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Menyelesaikan 

Pendidikan Strata Satu (S-1) 

Program Studi Ilmu Hukum Ruang Lingkup Internasional 

 

Disusun Oleh: 

Dian Yunanti Yakob Udi 

30301308301 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. MARYANTO, S.H., M.H 

NIDN 06-2908-6301 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2017 



 

 

 



PENGESAHAN SKRIPSI 

hsdkjagkADBGKJADBGVkjAD 



 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

ُ َنْفًسا إَِله ُوْسَعَها  ََل ُيَكلُِّف ٱَّلله

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah (2) : 286) 

 

Rasulullah SAW berpesan kepada Ibnu Umar, “Jadilah engkau 

hidup di dunia seperti orang asing atau musafir (orang 

yang bepergian).” (HR. Bukhari) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Almamater kebanggaanku 

Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 

di mana tempatku menimba ilmu dan 

mendapatkan pengalaman. 

 Papa dan Mama tercinta, Adik-

adikku, dan seluruh Keluarga yang 

telah mendoakan, memotivasi, serta 

mendukungku. “Keluarga akan selalu 

berada didekatmu saat kamu berhasil 

maupun terjatuh, mereka selalu 

mencintaimu apa adanya”. 

 Teman-teman dan sahabat 

seperjuangan sedari pondok Gontor 

Putri 4, Angkatan 2013 FH Unissula, 

serta Kost Darussalam, yang selama ini 



tanpa disadari kalian telah menjadi 

pendamping suka-duka, motivator, dan 

pengayom untukku pribadi. “Seorang 

teman ada dibalik wajah-wajah yang 

asing”. 

 Segenap Dosen FH Unissula yang 

sangat luar biasa dan berjasa mencetak 

alumni-alumni yang in-syaa-Allah 

berkualitas dan berdedikasi tinggi. 

“Guru yang baik itu ibarat lilin, 

membakar dirinya sendiri demi menerangi 

jalan orang lain”. 

 Seluruh Masyarakat Indonesia, 

dengan harapan semoga skripsi ini 

dapat menjadi kontribusi bernilai yang 

bermanfaat bagi Agama dan Bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

     Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh  

      Kalimat puja dan puji, serta rasa syukur mendalam penulis panjatkan atas 

kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas limpahan rahmat, hidayah, dan 

inayah-Nyalah maka skripsi ini dapat terselesaikan.  

      Sholawat bercurahkan salam  mari kita haturkan kepada Tauladan, Nabi dan 

Rasul kita Muhammad Shollallahu ‘alaihi wa sallam, beserta para keluarga, 

sahabat dan pengikutnya, dan semoga kelak di hari akhir kita semua diridhoi 

sebagai ummatnya dan mendapatkan syafaatnya.  

      Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi (Analisis Kasus 

Nazaruddin)” ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi 

kurikulum Sarjana Strata-1 (S-1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung. 

      Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua 

bantuan yang telah diberikan, selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. 

Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:  

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, M.A., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung. 

2. Bapak Prof. DR. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 



3. Bapak Wakil Dekan I, Bapak Wakil Dekan II, dan Bapak Wakil Dekan III 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi ini 

yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya untuk 

membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis dalam penulisan 

skripsi ini hingga selesai. 

5. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Dosen Wali yang telah 

membimbing dan memberikan gagasan-gagasan serta motivasi kepada 

penulis selama menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung.  

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang 

selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan, serta mengayomi 

seluruh mahasiswa Fakultas Hukum selama perkuliahan hingga selesai. 

7. Segenap Dosen/Pengajar Jurusan Hukum Internasional Bapak Sulaiman, 

S.H., M.H., Bapak Drs. Munsyarif Abdul Chalim, S.H., M.H., Bapak 

Maryanto, S.H., M.H., Ibu Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., Ibu Andi 

Aina Ilmih, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan serta membuka 

wawasan penulis mengenai Hukum Internasional. 

8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik selama 

ini. 



9. My Lovely Parents Mr. Yakob Udi and Mrs. Nuraida Habubu, yang mana 

bukan hanya berarti orang tua bagi penulis, melainkan keduanya adalah 

the first teachers in this world and the best motivators ever, yang telah 

melahirkan, mendoakan, merawat, mendidik, membesarkan, mendukung 

dan selalu berusaha memberikan all the best bagi penulis dalam dorongan 

moral maupun material. I love you both to the moon and back Papa-

Mama. 

10. My silly little brothers Muhammad Arqam Juliadi and Muhammad 

Anugrah Ubaidillah, thanks for being my siblings in this world and hope 

you both will doing better than me.  

11. My greatest family, especially my dearest grandmom and all of my 

nephews and nieces that always cheer me up. 

12. My lifelong friends from Boarding School Gontor Putri 4 (Widi, Desti, 

Sari, Achy, Roro) and all of AZKAR family no matter how part apart, 

let’s keep our ukhuwah till Jannah. Uhibbukunna Fillah... 

13. My fabulous buddies (Hasna, Tija, and Yulisa) thanks for being with me at 

FH UNISSULA from the first till the end, and gladly to be graduating 

together. Let’s be a  friends eternally... 

14. My boarding house friends at Kost Darussalam (Kaka Ita, Teteh, Mei, 

Yuli, Upi, Yani, Sinta, Ninok, Dwi, and Desi) and also the cheerful girl 

Upin who has been my family at Semarang. Saranghaeyo... 



15. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung, that has been help me all the time so I proud to be 

graduating together with you guys as S.H (Sarjana Hukum).  

16. Segenap Almamater Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung 

yang telah membina dan menempa penulis menyelesaikan studi hingga 

akhir. 

17. Dan tentunya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi 

hangat kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (PEMDA SUL-

TRA) yang dengan inisiatifnya membuat Program ‘1000 Beasiswa Cerdas 

Sultraku’, sehingga penulis dapat menempuh program sarjana Strata-1 (S-

1) di Universitas Islam Sultan Agung dengan bantuan beasiswa tersebut. 

      Penulis menyadari betul bahwa tugas akhir (skripsi) ini masih jauh dari kata 

sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik 

yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini.  

      Terakhir penulis berharap semoga tugas akhir (skripsi) ini dapat memberikan 

kontribusi yang bernilai dan positif, serta bermanfaat bagi para pembaca dan 

khususnya bagi penulis pribadi. 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 

Semarang, 24 Maret 2017 

                            Penulis 

        



                        Dian Yunanti Yakob Udi 

 

 

 

 

 

 

 


