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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 “Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara 

PT.Sinar Puspapersada Dengan  CV Alvaz bernomor SPPP No.023/SPP-

TB/PL/V/2005 dan SPPP No.012/SPP-TB/PL/VII/2007)”, judul ini menjadi pilihan 

penulis karena banyak terjadi kasus dan salah satunya yang penulis angkat dalam 

skripsi ini yaitu mengenai perjanjian pemborongan yang dibuat oleh pihak owner untuk 

dilaksanakan setelah disepakati, dan perjanjian itu adalah  merupakan peraturan yang 

berlaku. 

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, SH,  MH., MA. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

2. Ibu Sri Redjeki Slamet SH, MH. selaku Dosen Pembimbing saya, yang terus 

membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. 

3. Bapak Zulfikar Judge SH.MH, selaku Ka.Prodi Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. yang telah memberikan dorongan restu dan doanya bagi pembuatan skripsi ini 

serta segala dukungannya. 
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4. Ibu Nurhayani SH, yang telah memberikan dorongan restu dan doanya bagi pembuatan 

skripsi ini serta segala dukungannya. 

5. Ibu Siti Machsunnah, ibu yang telah memberikan restu dan doanya bagi pembuatan 

skripsi ini serta segala dukungannya. 

6. Ir.Uswatun Chasanah SH, MHKes, selaku kakak yang telah memberikan dorongan 

restu dan doanya bagi pembuatan skripsi ini serta segala dukungannya. 

7. Dr Novi Hamzah SpOT , selaku adik yang telah memberikan dorongan  restu dan 

doanya bagi pembuatan skripsi ini serta segala dukungannya. 

8. Ida  fitriana, Yul, Faros, Muflih, Tita, selaku isteri dan anak anak saya yang telah 

memberikan dorongan restu dan doanya bagi pembuatan skripsi ini serta segala 

dukungannya. 

9. Bapak Henry Arianto, SH, MH. selaku Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum 

Universitas Esa Unggul, yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan 

bagaimana menulis skripsi yang benar. 

10. Untuk teman-teman eksekutif angkatan 2009 (Pak Daryoto, Koh Derry, Putri, Tommy) 

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. 

 
 
 




