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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

dengan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dengan judul “pemalsuan identitas dalam 

hal terjadinya perkawinan (studi kasus putusan nomor : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT)”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mengalami kesulitan, 

yang disebabkan kurang pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun 

berkat bimbingan dari berbagai pihak terutama pada dosen pembimbing skripsi 

penulis, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak baik 

bantuan moral maupun materi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat yang setulusnya kepada : 

1. Yang terhormat Bapak Wasis Susetyo, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas perhatian dan pembinaan beliau kepada penulis 

selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 

2. Yang terhormat Bapak Henry Arianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 

yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Yang terhormat Ibu Nurhayani, SH., selaku Kajur Fakultas Hukum Universitas 

Esa Unggul. 
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4. Seluruh dosen serta staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 

atas ilmu yang telah diberikan semasa kuliah. 

5. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. Aminah selaku Panitera Pengadilan Agama 

Jakarta Timur serta para narasumber atau informan yang telah memberikan 

data yang diperlukan penulis agar dapat terselesaikan skripsi ini. 

6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Erlis Irsan dan mamah Nurhayati 

yang telah mendidik, membesarkan, memfasilitasi, memberikan semangat 

terhadap penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.  

7. Adik-adikku tersayang Satria Darmawansyah dan si manis Cantika Nurlisa 

Trihapsari, terima kasih atas bantuan, semangat, dan doanya. 

8. Saudara dan orang terdekat yang telah memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Nurul Hardianti yang udah mereferensikan judul skripsi ini, thank’s ya miss. 

10. Puji Astuti yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat serta 

dorongan untuk penulisan skripsi ini sampai selesai. 

11. Semua teman-teman angkatan 2007, Ruben, Niko, Rey, Mas’ud, Imam, Teddy, 

Atenk, Batak, Tito, Ringgo, Daud, Bayu, Carli, Gimel, Joy, Riken, Edo, 

Boyke, Wawan, Pondang, Hebby, Faisal, Paulus, Andrian FS, Dewi, Putri, 

Cipuy, Manda, Anne yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya 

kepada penulis. 

12. Semua sahabat yang telah memberikan semangat dan perhatiannya yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, sehingga tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, 

penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Serta 

besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. 

Jakarta, 15 Februari 2012 

 

         (Nuryansyah Irawan) 


