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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu 

(punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. 

(QS. Al-Furqan: 54) 

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Nabi saw bersabda “Setiap anak terlahir dalam 

kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, 

nasrani, atau majusi”. 

(HR al-Bukhari dan Muslim) 

 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

Kedua orang tua tercinta yang selalu sabar membimbing, mendoakan dan 

memberi semangat kepada penulis. 

Saudara dan saudari yang selalu memberikan semangat kepada penulis. 

Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis 

sehingga penulis mampu memahami makna kehidupan. 

Sahabat-sahabat senasib seperjuangan. 

  



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Luar Perkawinan Oleh Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan (Studi Kasus LKSA Panti Asuhan Putri 

„Aisyiyah Jalan Fatmawati, Tuntang, Kabupaten Semarang)”. Penulisan skripsi ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Hukum Jurusan Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit 

bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

izin penelitian. 

3. Bapak Dr. H. Umar Ma‟ruf, S.H., SP.N., M.Hum. selaku Dosen Wali dan 

Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 



4. Ibu Hj. Endang Wiratni, B.Sc. selaku Wakil Ketua pengurus LKSA Panti 

Asuhan Putri „Aisyiyah sebagai narasumber yang telah banyak memberikan 

bantuannya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

menempuh studi. 

6. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah banyak membantu penulis mulai dari perkuliahan, 

pembuatan surat pengantar untuk pencarian data hingga selesainya 

penyusunan skripsi ini. 

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agung Patriyanto, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Emi 

Ponikah, yang telah mencintai penulis dengan segenap jiwa dan raga, 

memberikan segala yang mereka bisa, baik doa maupun dukungan, sehingga 

dengan ridha mereka penulis bisa sampai seperti ini. 

8. Kakak dan adik, Martaeni Pandu Niskala dan Aditya Satria Pandu Niskala 

yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis. 

9. Kamu, Rizaldi Sinangku Alam sebagai partner disaat penulis sering 

merasakan penat, terimakasih atas semua dukungan dan kesabaran yang 

diberikan kepada penulis. 

10. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terutama 

sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan moril 

sehingga dapat memacu semangat penulis sampai selesailah penyusunan 

skripsi ini. 



11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semua, yang telah banyak 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas 

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah kalian berikan akan menjadi 

berkah dan amal kebajikan, serta semoga skripsi ini membawa manfaat bagi 

pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. 
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