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KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam 

pembuatan skripsi ini dengan judul “TRADISI ADAT LEK-LEKAN 

INDRAMAYU DI KAMPUNG NELAYAN MUARA ANGKE JAKARTA 

UTARA”. Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum  pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna. Sehingga penulis dengan berlapang dada menerima kritik serta 

saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami 

kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan 

berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat 

diatasi. Penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tidak 

terhingga kepada : 

1. Kedua orang tua saya(Papah, Mamah, Teh Mega, Aa Galih) yang selalu 

memberi motivasi ketika saya ingin menyerah dalam menyelesaikan penulisan 

ini dan selalu mendoakan saya agar dapat menyelasaikan penulisan ini. ; 

2. Bapak  Dr. Wasis Susetio S.H., M.H., MA., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul Jakarta; 

3. Bapak Zulfikar Judge.,S.H.,M.H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum 

Universitas Esa Unggul; 
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4. Bapak Hendry Arianto, S.H., M.H , selaku Pembimbing yang telah bersedia  

meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan 

petunjuk kepada saya dengan kesabaran dan kebijaksanaan sejak awal sampai 

penulisan ini telah selesai; 

5. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Esa unggul, 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis 

selama perkuliahan; 

6. Terima kasih kepada Pak Maman, Pak Budi, Pak Darip, Pak Sukarta yang 

bersedia memberikan data dan meluangkan waktunya dalam proses penelitian 

saya; 

7. Terima kasih untuk Kurniawan, Listianingrum, Obie yang selalu memberi 

masukan-masukan, dan support agar terciptanya penulisan ini; 

8. Terima kasih buat kalian semua Pasukan Semester Delapan yang tidak ada 

henti-hentinya memberikan semangat dan berbagai masukan dalam 

menyelesaikan penulisan ini, Aku Sayang Kalian; 

9. Terima Kasih buat kalian semua Youthway Family yang selalu menjadi 

penghibur saya ketika sedang bosan dengan skripsi ini.  

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia serta 

hidayah-Nya kepada semua pihak yang penulis sebutkan maupun yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. 
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      Jakarta, 20 Agustus2015 

        Penulis 
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