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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan 

Maha Mengetahui, kerena atas berkat serta lindungannya yang selalu menyertai dan 

menguatkan penulis selama menuntut ilmu,sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik.Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana 

Hukum Program Strata Satu (S1) Universitas Esa Unggul, Jakarta Fakultas Hukum. 

penulisan skripsi berjudul : “PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN  PASAL 

130 HIR,PASAL158 RBG”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah, penyelesaian penulisan skripsi ini banyak suka dan duka 

serta kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan bimbingan, pengarahan 

serta nasihat yang sangat berharga bagi penulis.Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Papa dan Mama yang tercinta, yang tiada hentinya memberikan semangat, 

dukungan moril dan materiil, kasih sayang serta doa restunya,sehingga 

penulis dapat menjalankan kehidupan hingga saat ini. 

2. Bapak Wasis Susetio, SH, MA, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Zulfikar Judge, SH, M.Kn. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. 
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4. Ibu Sri Redjeki Slamet, SH, MH. Selaku pembimbing penulisan Hukum yang 

membimbing dan memberikan arahan, kesempatan, masukan, dorongan dan 

nasehat yang sangat berharga bagi penulis dengan kesabaran dan waktu yang 

telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Ibu Nur Hayani, SH, MH. Selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan dorongan, semangat dan bantuan selama penulis menimba Ilmu 

di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 

6. Ibu Fitria Olivia, SH, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Bisnis. 

7. Bapak Henry Arianto, SH, MH. Selaku Dosen Fakultas Hukum Esa Unggul. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univversitas Esa Unggul yang pernah 

mengajar selama penulis menimba ilmu, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

9. Para staff Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul ”Mba Ika dan Sueb”. 

10. Kaka ku Selvia Andraini dan abang ku Aditya Setiawan dan Keluarga Besar 

penulis yang telah memberikan penulis bantuan, motivasi dan doa dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Special Thanks For Ryan (bule) yang selalu kasih semangat, dukungan dan 

nasehat serta perhatian dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman penulis Selvi, Riska, Iren, Angga, Lia,Uci, Ka Riri. Serta 

teman-teman sepejuangan dalam penyelesaian Penulisan Hukum Mdew, 

Indra dan teman-teman angkatan 2008 lain yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dukungan, penulis 

sampaikan terima kasih. Dan akhirnya kepada almamater tercinta Fakultas 
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Hukum Universitas Esa Unggul, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan 

penulis sampaikan terima kasih. 

 

Semoga bantuan dan partisipasi tersebut menjadi amal saleh, dan semoga 

Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.Terakhir penulis 

berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amin  
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