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KATA PENGANTAR

Bismillaahirahmaanirrahiim,

Assalamu’alaikum Wr.wb.

Alhamdulillahirrabbil’aalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan

kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta

salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS

MENGENAI SAHNYA PERKAWINAN OLEH WALI NIKAH YANG

BERSTATUS NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN

YANG TERDAPAT DALAM HUKUM PERKAWINAN (STUDI KASUS

PERNIKAHAN ANAK ANTASARI AZHAR)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang

sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum

Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa untuk memenuhi

persyaratan karya ilmiah masih jauh dari sempurna, yang disebabkan oleh

keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu

dengan besar hati penulis bersedia menerima segala saran dan kritik yang

bertujuan untuk kesempurnaan Skripsi ini.
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Mudah-mudahan skripsi ini akan memberikan manfaat dalam menambah

wawasan berfikir dan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan bagi

pembaca pada umumnya. Disamping itu juga kiranya skripsi ini dapat

memberikan masukan bagi lembaga pemerintahan dan MUI dalam menetapkan

ketentuan Perundang-undangan mengenai sahnya perkawinan.

Terselesaikannya skripsi ini merupakan izin dari Allah SWT. kesulitan-

kesulitan yang penulis hadapi selama penulisan skripsi satu persatu dapat teratasi

berkat kuasa-Nya. Banyak sekali pihak yang membantu kelancaran penyelesaian

skripsi ini, atas masukan, sumbangan pemikiran, bimbingan, dukungan, dan

bantuan dari berbagai pihak tersebut penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila penulis mengucapkan terima kasih

yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga rasa hormat kepada :

 Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Boesoerie, MS., Sp-THT, KL (K). selaku

Rektor Universitas Islam Bandung.

 Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina, F.R, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Islam Bandung.

 Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Islam Bandung.
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 Ibu Anita Puspawati, Dra. M.Hum. selaku wakil Dekan II  Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung.

 Ibu Sri Ratna Suminar, S.H. selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

 Bapak Dr. H. Tata Fathurrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang

telah dengan sabar serta selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

 Ibu Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku Wali Dosen yang memberikan

nasehat-nasehat guna menjalani perkuliahan selama menuntut ilmu di

Universitas Islam Bandung.

 Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terutama

tenaga pengajar di bidang kekhususan Hukum Pidana yang telah memberikan

Ilmu pengetahuan dan Inspirasi penulis selama menjalani perkuliahan.

 Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

 Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung.

Secara khusus, penulis ingin mempersembahkan ungkapan rasa terima

kasih yang tulus kepada :

 Orang tua penulis, Rismalini dan Lukman zakaria. Mereka adalah anugrah

terindah yang Allah berikan kepada penulis. Mereka adalah urat nadi dalam

kehidupan penulis, dan kebahagiaannya adalah bahan bakar dalam diri

penulis. Mereka adalah salah satu faktor mengapa penulis memiliki semangat
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yang tinggi dalam meraih kesuksesan. Terima kasih Allah, telah melahirkan

penulis dari rahim seorang perempuan yang bernama Rismalini dan terlahir

sebagai anak dari seorang ayah Lukman Zakaria.

 Adik-adik penulis (Yolanda Lukita dan Lathifah Arilucia), terima kasih telah

memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk dapat

menyelesaikan skripsi ini.

 Sahabat kecil penulis (Teddy Novaldo, Rendy Vernande, Caal dan Rizky

Puar), terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan doaanya

kepada penulis.

 Sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama di kontrakan “Dewa” (Yoedy

Muhdaliha, Okta Feriando, Wahyu Saputra, Tarech Akmal, Refki Azwir, bang

Richi Haperista Kurniawan dan Fitra Zulfadriyan), Harapan Bundo Squad,

terima kasih atas dukungan, semangat, bantuan, dan doanya kepada penulis.

 Melysa Yolanda terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah

diberikan.

 Seluruh teman-teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Islam

Bandung, terutama kepada teman-teman Kelas A.

 Teman-teman penulis di UKM UTA – SEBUMI (Unit Pecinta Seni Budaya

Minang) Universitas Islam Bandung beserta jajarannya.

 Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang

tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
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Akhirnya tiada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat

membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan, semoga

semua telah yang mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan

yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya

dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya. Amin Yaa

Rabbal’alamin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Bandung, 16 Juni 2014

Penulis
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