
 
 

v 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul “PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM 

TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN  

HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara 

Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT) Penulisan ini dibuat dengan 

maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah 

membantu keberhasilannya. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada: 

1. ABAH Tercinta Moh. Iqbal, yang yang telah memberikan dukungan 

secara penuh baik secara moril, materiil, dan spiritual. 

2. MAMAH Tercinta dan tersayang yang selalu memberikan dorongan agar 

sam cepet lulus. 

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

Universitas Esa Unggul (UEU). 

4. Bapak Zulfikar Judge, SH., M.Kn., selaku Wakil Dekan dan Ketua 

Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (UEU). 



 
 

v 

5. Bapak Nugraha Abdulkadir, SH., MH, selaku dosen pembimbing yang 

telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas ilmu 

dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Untuk Abang ku Adit dan Kaka yang paling cantik Magdha makasih ya 

udah support saudaramu ini. 

8. Untuk pacarku TERCINTA yang setia menemani sampai selesai, terima 

kasih Riska Megawati, I WILL ALWAYS LOVE YOU. 

9. Seluruh sahabat-sahabat terbaikku Fakultas Hukum Angkatan 2008 

Michael, Theo, Moa, Iqi Bolot, Mamat, mas indra, ikin, Samsul, Roy, 

Guntur, Andika, Andi, Bengbeng, Yohanes, Uci, Lia, dan yang lainnya 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas 

kebersamaannya selama ini serta memberi semangat kepada penulis. 

10.  Teman seperjuangan dalam bimbingan yaitu Guntur hadi Kuncoro, 

Andika, Noven, makasih kebersamaannya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, karena terbatasnya data dan juga kemampuan, oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak 

guna penyempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan peneliti selanjutnya. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan puji syukur atas 

terselesaikannya skripsi ini. 



 
 

v 

     

 

     Jakarta, 5 Maret 2013 

       Penulis 

 

          Samsuri Hidayat 


