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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

atas rahmat, karunia dan hidayahnya, penulis akhirnya mampu umtuk 

menyelesaikan skripsi  dengan judul “Keabsahan Kawin Sirri Daring dan Akibat 

Hukumnya”. Sholawat serta salam semoga terus dilimpahkan kepada junjungan 

Nabi Muhammad SAW, yang merupakan penunjuk jalan kebenaran bagi umat 

manusia. 

Penulis menyadari bahwa dalam rangka penyelesaian skripsi ini, banyak 

pihak yang telah memberikan bimbingan serta bantuan. Bantuan dan bimbingan 

tersebut berupa nasehat, kritik, dan saran yang membangun serta tersedianya 

fasilitas–fasilitas yang memperlancar penulisan skripsi sehingga penulis secara 

khusus ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Orang tua, motivator terbaik saya dalam usaha saya untuk menyelesaikan 

skripsi ini, yang senantiasa dan tak henti-hentinya memberi semangat dan 

doa kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi. 

2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga beserta segenap jajaran Wakil Dekan, mulai 

dari Wadek I sampai dengan Wadek III. 

3. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang 

dengan tulus dan penuh kesabaran membantu dan membimbing saya 

dalam penulisan skripsi serta memotivasi saya untuk segera menyelesaikan 

skripsi. 

4. Dosen penguji, mulai dari Bapak Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., 

M.H., Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H.,M.H. selaku ketua Departemen 

Hukum Perdata, Ibu Dr Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,M.H dan Ibu 

Fiska Silvia Raden Roro, S.H.,LL.M., yang telah memberi saran-saran 

yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki skripsi saya agar menjadi 

lebih baik dan sempurna. 
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5. Ibu Enny Narwati, selaku dosen wali yang dengan sabar membimbing 

saya semasa menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

6. Bapak Agus Sekarmadji, yang telah dengan tulus membantu saya dalam 

menyelesaikan administrasi perkuliahan. 

7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu yang dengan rela hati memberikan ilmu 

kepada mahasiswanya 

8. Sahabat terbaik saya di FH UNAIR Isadora Maulita Achsan yang yang 

selalu membantu memberi saran dan nasehat kepada saya terutama saat 

saya membutuhkan teman untuk diajak bertukar pikiran. Dan 

menyemangati saya untuk jangan menyerah dalam menulis skripsi ini. 

9. Sahabat saya Praharani Elok Perdana W. yang juga memberi semangat dan 

dukungan dalam penulisan skripsi ini. 

10. Kepada semua sahabat dan tetangga saya yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu, terima kasih doanya. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih diperlukan pembenahan dan 

pembetulan agar skripsi ini menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu kritik dan 

saran yang membangun sangatlah diharapkan untuk meningkatkan kualitas skripsi 

ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu 

pengtahuan di masa depan. 
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