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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur Penulias panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rakhmat dan 

HidayahNyalah 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 

“Perkawinan Sedarah Di Tinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia”. 

Penulisan Skripsi ini adalah syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Universitas Indonusa Esa Unggul dan dalam penulisan skripsi ini, 

Penulis telah mendapat petunjuk dan bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen 

Pembimbing maupun dari rekan-rekan sejawat lainya 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 Skripsi ini, antara lain kepada : 

1. 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 ;  

2. Nabi Muhammad  SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam yang 

hebat dan sempurna. Beliau sungguh merupakan seseorang yang hebat 

dan memberikan inspirasi kepada Penulis.  
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3. Orang tua Ayahanda H.AFRIZAL H.S dan Ibunda HJ.EMA, tercinta yang 

telah mendidik membesarkan, memfasilitasi, memberikan semangat 

terhadap Penulis sehingga terselesaikannya Skripsi ini. 

4. Bapak Fachri Bey, SH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Indonusa Esa Unggul. 

5. Bapak Heru Susetyo, SH, LL.M, M.Si, selaku Pudek I dan Pembimbing 

Akademis Penulis. 

6. Bapak Dhoni Yusra SH, M.KN, selaku Pudek II atas didikan yang 

diberikan kepada Penulis. 

7. Bapak Wasis Susetio, SH, MA, selaku Pudek III dan Ketua Program 

Praktisi Hukum atas didikan yang diberikan kepada Penulis. 

8. Ibu Nur Hayati, SH, M.Kn, disamping kesibukannya beliau sebagai Dosen 

sekaligus Pembimbing Skripsi dari sekian banyak mahasiswa, yang telah 

meluangkan waktunya untuk membantu memberikan bimbingan, 

sumbangan pemikiran, tenaga dan masukannya serta perhatian yang 

selama ini diberikan kepada Penulis sehingga Penulisan Skripsi ini dapat 

selesai tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan banyak-banyak 

terima kasih. 

9. Bapak / Ibu Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas 

INDONUSA Esa Unggul, yang telah memberikan ilmu dan 

pengetahuannya dengan ikhlas yang dapat dijadikan pedoman bagi 
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Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini maupun untuk 

kehidupan bermasyarakat. 

10. Teruntuk Kakak Irma Novi Yanti, Abang Ricky Mulyanto dan Adik Anita 

Rahman, yang telah memberikan semangatnya dan doanya selama ini 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada ketiga keponakan (Zahra, Fahrie, Ridho) penulis yang selalu 

memberikan keceriaan dalam rumah. 

12. Denny Yandri Hotmauli. SH, yang telah memberikan kesetiaanya, 

kesabaranya, kasih sayang, perhatian serta dukungannya selama ini 

sehingga Penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan penyusunan 

Skripsi ini. 

13. Kepada teman - teman angkatan 2006 : Vera (Vhe) , Lia (Cimol), Trio 

Macan ( Melin. Diah, Echi), Rudi, Jupen, Adrian, serta yang lainya yang 

tidak sempat disebutkan namanya oleh Penulis, (terima kasih atas 

dukungannya).  

14. Teman-teman Angkatan 2007, 2008 dan 2009. (terima kasih) 

15. Dan para pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, Penulis 

mengucapkan banyak terima kasih atas dorongan serta doa dan bantuan 

yang diberikan selama ini agar dapat dicatat sebagai amal kebajikan serta 

mendapat pahala dari ALLAH SWT. 
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Dalam kesempatan ini, Penulis menyadari bahwa di dalam 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. AMIIN.    

 
Jakarta, 22 Februari 2010 
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