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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, serta masih memberikan 

kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

syukur alhamdulilah karena berkat Allah SWT yang masih memberikan 

kesempatan dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus 

Putusan Nomor 27/Pdt.P/2014/PN.Wsb.  

 Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Di dalam pembuatan Skripsi 

ini tentu saja tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang selalu memberikan 

saran, masukan, dorongan serta bimbingan yang sangat bermanfaat. Oleh sebab 

itu penulis sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Zulfikar Judge, SH., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Nurhayani, SH., MH., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul dan Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan 

dan masukan bagi saya yang sangat bermanfaat. 
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4. Bapak Muhammad Abudan, SH., MH. Selaku dosen pembimbing saya 

yang telah memberikan waktu dan pikirannya dalam membimbing saya, 

serta memberikan arahan, nasihat dan masukan yang sangat bermanfaat 

bagi saya dalam proses pembuatan skripsi ini. 

5. Ibu Rizka Amelia Aziz, SH., MH., selaku Kepala Pusat Studi Fakultas 

Hukum atas arahan dan masukannya yang bermanfaat. 

6. Mbak Ossi Fajria, S.Si, yang telah membantu saya dalam membuatkan 

surat-surat pengantar serta informasi yang saya perlukan. 

7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi sama 

sekali tidak mengurangi rasa hormat dan tunduk saya atas ilmu dan 

pengalaman yang telah diberikan selama saya menjalani pendidikan.  

8. Kepada kedua orang tua saya yang telah memperjuangkan saya dan selalu 

memberikan dorongan, nasihat, serta semangatnya agar terus berjuang dalam 

menempuh pendidikan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan 

kesehatan serta keselamatan dunia dan akhirat, Amin Ya Rabbal Alamin.  

9. Kakak dan adik atas semangat dan keceriannya yang diberikan.   

10. Keluarga besar yang selalu mendukung serta memberikan atas doa dan 

semangat kepada saya.  

11. Rekan seangkatan Fakultas Hukum 2014 baik yang sudah selesai menempuh 

pendidikan dan yang masih berjuang atas dorongan dan motivasi serta doa-

doanya.  
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12. Gardu Family, sahabat yang masih berjuang dalam menempuh pendidikan 

antara lain: Johan Sebastian, Rakan Wijaya, Bagas Ekki, Ade Riyanto, Rizki 

Nurrohman, Syahroni Assraf, dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu atas kebersamaan, keperdulian, dorongan, saran, doa, dan 

kebersamaan yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani 

pendidikan.  

13. Irvan Lutfiyanto, Gusti Reka, Sukron Ni’am, Muhammad Haidarul, Ahmad 

Luqman Faiz, Naufal Hanif, atas masukan dan semangat yang diberikan. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut membantu 

serta memberikan masukan dalam proses penyususan Skripsi ini. 

 Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada 

penulis. Penulis menyadari dan yakin bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, untuk itu masukan dan saran yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat 

bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.  
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