
KATA PENGANTAR

Segala sanjungan puji bagi Allah, Tuhan semesta 
alam. Dengan lantaran rahmat-Nya, kita bisa hidup dan ber- 
kehidupan; dan dengan lantaran rahmat-Nya pula saya mampu 
menyelesaikan skripsi untuk melengkapi tugas dan memenuhi 
syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dari Fa- 
kultas Hukum Universitas Airlangga.

Mater'i yang dibahas dalam skripsi ini berkisar pa- 
da pengertian asas dan tujuan perkawinan yang terdapat di 
dalam UUP, khususnya dalam pasal 1# Ide penulisan skripsi 
bermula dari tawaran yang diajukan oleh Bapak Asis Safioe- 
din, S.H. selaku do sen Hukum Perdata I yang menyediakan 
diri untuk membimbing saya. Hal ini disebabkan adanya per- 
bedaan pendapat yang sempat tirabul tatkala beliau memberi- 
kan kuliah Hukum Perdata I yang membahas pasal 1 UUP. Per- 
bedaan pendapat sempat terjadi sewaktu beliau mengungkap- 
kan bahwa di dalam pasal 1 UUP terkandung, 8sas rnonogami 
(... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang 
bahagia dan kekal Oleh karena itu, pasal 1 UUP ter-
sebut sebenarnya bertentangan dengan pasal 3 ayst 2 UUP 
yang membuka kemungkinan berpoligami. Pada waktu itu, saya 
sempat mengajukan pertanyaan, "Bukankah membentuk keluarga 
(rumah-tangga) yang bahagia dan kekal dalam pasal 1 UUP 
Tereebut dikatakan sebagai tujuan den bukan sebagai asas ? 
Jika dianggap sebagai tujuan, maka k-edua-pasal tersebut.
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bisa- 'tfdalt' terjadi pertentangan.M Akhirnya, beliau tetap 
pada pendirian semula, sementara itu pendapat saya terse
but tetap beliau hargai.

Dengan kekuasaan Allah swt., akhirnya, kata-kata 
beliau tersebut menjadi kenyataan berup8 kesediaan untuk 
membimbing saya guna roenyelesaiKan skripsi ini.

Hal tersebut membuat diri saya merasa berhutang 
budi kepada beliau yang berkenan membimbing saya dalam me- 
nyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran dan berteguh 
pendirian di jalur objectif selaku ilmuwan. Saya katakan 
objectif karena keseriusan beliau dalam membimbing saya 
tak sedikit pun nampak mengendor kendatipun dalam pemba- 
hasan materi skripsi, pendapat beliau kurang saya' setujui'. 
Atas budi jasa beliau itu, saya tidak rudmpu membalas budi 
apapun kecuali,hanya untaian kalam terima kasih dan panjat- 
an doa, semoga dibalas di sisi Allah dan sejahtera hasanah 
senantiasa melimpah sesuai dengan amal salihnya.

Tak lupa pula kepada segenap bapak dan ibu dosen 
beserta asistennya yang pernah mendidik dan membina saya 
selama masih menjadi mahasiswa sampai memperoleh gelar 
sarjana hukum, saya pun mengucapkan terima kasih.

Khusus buat bunda dan ayahku, dengan susah dan ber- 
jerih payah engkau mengasuh dan rnendidikku sejak kecil sam
pai anakmu kini menjadi dewasa. Tak pernah rasanya aku raem- 
balas budi agungmu itu; hanya khilaf rupanya yang sempat 
aku perbuat di haribaanmu. Oleh karena itu, sudikah kira-
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nya bunda dan ayah memberikan kata maaf atas segala khi- 
lafku selama ini ? Semoga Allah membalas budi agungmu itu 
dan semoga pula Allah menjadikan anakmu ini manusia salih 
yang bersedi3 mengabdi kepada Allah, manusia sesama, dan 
segenap makhluk yangvlain.

Kepada siapa seja yang secara langsung atau tidak 
yang memberikan budi jasanya terhadap penyelesaian skripsi 
ini, saya juga mengucapkan terima kasih.

Surabaya, Oktober 1984 

Muchammad Chusaini
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