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KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah AWT, atas berkat dan kesabaran yang 

diberikan kepada Penulis,walaupun terdapat kendala yang dihadapi oleh Penulis sehingga 

Penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tidak ada 

gangguan serta dengan tepat waktu. 

 Didalam Penulisan Skripsi ini, Penulis memberikan judul mengenai “Tinjauan Yuridis 

Tentang Pemberian kuasa khusus dalam Perkara Perdata” (Studi Kasus Perkara Perdata 

No:12/merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst).  

Penulisan Skripsi ini adalah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Universitas Esa Unggul dan dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah mendapat petunjuk dan 

bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing maupun dari rekan-rekan sejawat lainnya 

yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini tidak lupa Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

semua pihak-pihak yang telah membantu Penulis didalam menyelesaikan Skirpsi ini, antara 

lain kepada : 

1. Terima Kasih Allah SWT, yang selalu dekat di hati Penulis yang mempermudah 

segala sesuatu yang Penulis lakukan,tanpa semua Kehendak-Nya maka tak satu kata 

pun Penulis dapat goreskan tinta hitam pada Skripsi ini ; 
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1. Orang Tua Ayahanda Dr. MT. Afrizal, SH, MH, MM, dan Ibunda Alm.Nurdjanah As, 

tercinta yang telah mendidik membesarkan,Memfasilitasi,memberikan semangat terhadap 

Penulis sehingga terselesaikannya Skripsi ini ; 

2. Keluarga Besar Seperti Nenek Ny.Romlah As, Tante Nurlianah As, S.Pdi dan Om 

Herawan Setia Oetama ST, yang telah memberikan semangat terhadap Penulis sehingga 

terselesaikannya Skripsi ini ; 

3. Bapak Wasis Susetio, SH, MA,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul ; 

4. Bapak Nugraha Abdul Kadir SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang selalu 

memberikan kontribusi yang positif kepada Penulis, mengucapkan terima ksih atas 

bimbingannya ; 

5. Bapak Wakil Dekan Zulfikar,Judge,SH,MH 

6. Bapak / Ibu Dosen dan staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang 

telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dengan ikhlas yang dapat dijadikan pedoman 

bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini maupun untuk kehidupan 

bermasyarakat; 

7. Adik-Adik ku Rizky Agustianah dan Fauzan Hilmy Qadriansyah. 

8. Teman-Teman Sejawat : Hayati Romauli Siregar, Berton Manurung, Paulus Krisnawan, 

Yeni Imelda, Denny Arief Rahman,Mega Nur Zahrah,dan Anggota Dewan Perwakilan 

Universitas (DPMU Periode 2010-2011), dan para pihak yang Penulis tidak dapat 

sebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dorongan serta doa 

dan bantuannya yang diberikan selama ini agar dapat dicatat sebagai amal kebajikan serta 

mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. 
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Dalam kesempatan ini, Penulis menyadari bahwa didalam Penulisan Skripsi ini 

masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi materi, penyusunan maupun tata 

bahasa mengingat bahwa Penulis hanyalah manusia biasa yang mempunyai kemampuan 

dan pengetahuan yang terbatas oleh karena itu Penulis memohon kepada pihak yang 

berkepentingan untuk memberikan saran dan pendapat serta kritik yang membangun dari 

semua pembaca skripsi ini agar dapat lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua 

Amin. 
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