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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, atas segala karunia yang 

tidak terhingga dan atas kehendakNya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Salawat dan salam senantiasa diberikan kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan ahlak yang sempurna. Penyusunan skripsi ini 

dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Akibat Perjanjian Kawin Yang Dilaksanakan Setelah 

Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

No.1327/PDT.P/2012.PN.JKT.TIM)”, judul ini menjadi pilihan penulis karena banyak terjadi 

kasus dan salah satunya yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu mengenai perjanjian 

kawin yang dibuat setelah perkawinan dilaksanakan, sedangkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia sudah jelas bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum 

perkawinan dilaksanakan, dimana peratusan perundang-undangan yang dimaskud adalah 

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29. 

Penulis sadar dan percaya tanpa adanya petunjuk, bimbingan serta bantuan dari 

berbagai pihak yang telah membantu menulis, mustahil skripsi ini akan terwujud. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Wasis Susetio, S. H., M. H., M. A. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Esa Unggul. 

2. Bapak Zulfikar Judge, S. H., M. Kn. selaku Dosen Pembimbing saya, yang terus 

memimbing penulis hingga skripsi ini selesai. 

3. Ibu Nur Hayati, S.H., M.Kn sebagai Ketua Sidang. 

4. Bapak I Gede Hartadi Kurniawan, S.E., S.H., M.Kn. sebagai penguji. 

5. Orang tua, kakak-kakak dan adik-adik penulis yang telah memberikan restu dan 

doanya bagi pembuatan skripsi ini serta segala dukungannya. 

6. Ibu Nurhayani 

7. Bapak Henry Arianto, S. H., M. H. selaku Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian 

Hukum Universitas Esa Unggul, yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan 

bagaimana menulis skripsi yang benar. 
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8. Bapak DR. Junifer Girsang, S. H., M. H., ibu Wenda Taurusita Amidjaja, S. H., 

Bennedictus Orlando Verius Girsang dan Patrick Martuah Girsang, atas semua yang 

telah diberikan “inilah pembuktian saya atas segala kepercayaan yang diberikan 

Bapak, ibu, Benny dan Patrick”. 

9. Teman-teman di kantor notaris Wenda “WTA Crew” (Sofie, Resti, Ratna, bu Rosi, 

Siska, Deska, Magda, Yani, Monik, Puji, Iqbal, Ipul, Lutfi, Putra, Sodik, Benni, Yati 

dan David) terimakasih atas segala bantuannya selama saya bolos kerja untuk kuliah. 

10. Untuk teman-teman eksekutif angkatan 2009 (Pak Hadi, Pak Wahyu, Pak Haji, Abay, 

Derry, Robert, Jian, Putri, Idink, Dian, Fina) yang terus saling memberikan dukungan 

kepada penulis dari awal kuliah hingga sekarang. 

11. Untuk sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu 

mendukung dan mensupport penulis dalam penulisan skripsi ini. 

Tiada yang penulis sampaikan selain do’a tulus semoga amal baik yang telah 

diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna karena tidak 

terlepas dari kesalahan serta kekurangan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis 

harapkan yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat 

bagi kita semua. 
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