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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang 

telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga 

Dalam Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Untuk Terlindungnya 

Kepentingan Pihak Ketiga (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Nomor 69/PUU-XIII/2015)”. Tidak lupa shalawat serta salam selalu penulis 

curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan 

beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam 

memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala 

kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik 

dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses 

belajar penulis kelak di kemudian hari. 

 Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar; 
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2. Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah 

membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga pada zaman yang penuh 

ilmu pengetahuan seperti saat ini; 

3. Kedua orangtua tercinta, (Alm) Tarmizi Ramli dan Rahmanisyak yang selalu 

memotivasi, memberi dukungan, kasih sayang dan yang tiada henti untuk 

mendoakan dan selalu mengajarkan untuk sabar dalam segala hal kepada 

penulis dalam penyusunan tugas akhir ini; 

4. Bapak Riky Rustam, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang 

dengan sabar dan tekun memberikan pengarahan kepada penulis dalam 

mengerjakan tugas akhir serta memberikan pemahaman, motivasi dan 

inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas 

akhir ini; 

5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia; 

6. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia; 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan 

memberikan ilmu agama yang InshaAllah bermanfaat di dunia maupun 

akhirat kelak; 

8. Adik-Adik ku tersayang, Luthfi Aldo Mu’ayyadi, Rifqi Al-Fitrah, Rayhan 

Aidil Ma’ruf yang selalu memberikan penulis semangat dalam mengerjakan 

tugas akhir ini; 
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9. Ramli&Rasyid’s Family, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan 

dukungan serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis; 

10. Aulian Vardani, yang tidak henti-hentinya menanyakan dan mengingatkan 

untuk mengerjakan tugas akhir ini, selalu memberikan support,  kesabaran 

dan doanya untuk membantu menyusun tugas akhir ini; 

11. Setia Poetera, Abang sekaligus sahabat yang selalu memberikan dukungan 

dan semangat untuk selalu tidak menyerah dalam mengerjakan apapun. 

12. Seluruh sahabat penulis yang telah menghiasi hari-hari penulis baik suka 

maupun duka selama di perantaun, Susanti Amelia, Fauziah Badriyani, Teuku 

Iman Juana, Winda Gusfina, Yasmine Tamara, Jecinda Rizqiyah, Nada 

Nabilah Ramadhanty, Mufika Syahfitri, Novia Indriani, Astrie Cynthia, 

Nanang Ningrum, Fendi Zulfianto, Andi Rezkyta alias Babeh semoga di masa 

mendatang kalau kita bertemu please mulutnya rada dikurangi ya woi; 

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

khususnya Serly Amanda, Rere, Liana, Ganis, Richasari, Luluh, Myesha, 

Fira, Magfi, Rahajeng, Nindeh, Nisa, Darma, Iqbal, Richad, Yoga, Zidni, 

Aong, Yudha, Dimas, Audi, Inas, Yayi, Satiasti, Alan, Yunita, Corry, Sahid, 

Fifi, Danar, Ranu, Aruf, Ilman, Septian, Saptian, Wicak, Farah, Raka, Ari, 

Deni, Abi, Mada, Gilang, Ima, Ucup, dan seluruh teman-teman Fakultas 

Hukum angkatan 2014; 

14. Teman-teman masa kecil ku, Ulfa, Iza, Aji, Icha, Endik, Lidia, Putra, Nove 

yang selalu memberi masukan dan inspirasi dalam tugas akhir ini; 



xi 
 

15. Teman-teman di Pekanbaru, khususnya Mutia, Gita, Siti, Icha, Supit yang 

selalu memberikan doa dan inspirasinya kepada penulis. 

16. Kepada keluarga Panitia LO UII Law Fair 2016 Mas Wibi, Mas Mahen, Mas 

Awan, Mas Arkan, Mbak Dian, Mbak Anak Agung Ayu, Mas Bayu, Deni, 

Mbak Deassy, Mbak Ika, Vava, Yudhistira dan yang lain terimakasih telah 

mewarnai hari-hari penulis; 

17. Teman-teman KKN Unit 215 Ghufran Rizqurrahman, Nabawi Marpaung, 

Zulfikar Valianda, Lutfi Syarifudin, Wina Lailatul L., Riana Ridho, Ines 

Widiya, Dini Rahmiati; 

18. Teruntuk diriku dimasa depan, ingatkah kamu pernah gagal dalam sidang 

pendadaran ini diumur 22 Tahun silam? Yakinlah ketika kamu melihat ini 

kembali, kamu akan tersenyum dengan bangga pada dirimu sendiri karena 

hasil dari kegagalan ini yang membawamu pada kesuksesan. 

19. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini 

memberikan manfaat bagi pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, 13 November 2018 

Penulis,  

  

 

(Muthia Zafirah) 

  NIM. 14410326 
 


