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SANWACANA

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah Swt yang telah

memberikan hidayah dan nikmatnya baik nikmat kesempatan, daya maupun upaya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebuah skripsi sederhana

dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Anak Non

Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Agama No. 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb) sebagai salah satu syarat untuk

mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas

Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan

dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati,

penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung;

2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Hukum

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum, Pembimbing satu yang telah banyak

membantu dengan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap
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pemikirannya, memberikan bantuan moril, saran serta kritik yang membangun

di dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum, Pembimbing dua yang telah banyak membantu

dengan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya,

memberikan bantuan moril, saran serta kritik yang membangun di dalam

menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah M.A, Pembahas satu yang telah memberikan saran

serta masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Marindowati, S.H., M.H, Pembahas dua yang telah memberikan saran

serta masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Martha Riananda, S.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan bantuan, saran dan arahan yang membangun terhadap skripsi

penulis dan selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi pikiran dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu

persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama

penulis mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Lampung;

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Bapak dan Ibu yang selalu mengiringi

langkahku demi menuntut ilmu, dan memberikan sumbangan moril maupun

materiil, semoga Allah membalas pengorbanan itu dengan nikmat yang tiada

terhingga;

10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi

yang tidak penulis sebutkan satu-persatu;
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11. Almamater tercinta dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan atas amal dan kebaikkan yang

kalian berikan kepada penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang

sedalam-dalamnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 15 Februari 2013
Penulis

Yudha Angga Utama


