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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yang (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita

lain yang kamu senangi, dua, tiga, ataupun empat. Kemudian jika kamu tidak akan

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kami

miliki , yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

(Q.S.An-Nisa ayat :3)

“sesunggunya allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka

mengubah keaadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar Ra’ad : 11)

“sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyiroh :6)

Karya kecil ini ku persembahkan untuk :

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan ibu tercinta atas kasih

sayangnya, beserta do’a nya.

2. Almamater Universitas Islam Sultan

Agung Semarang

3. Angkringan Dhe Har

4. Keluarga geng komedi



KATA PENGANTAR

Assalamu‟alaikumWr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah S.W.T yang

telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat serta

salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri

tauladan kita.

Dengan hidayah Allah S.W.T penulis berhasil menyelesaikan penulisan

skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembatalan

Perkawinan Di Pengadilan Agama Demak Menurut Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974”

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum di Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan

bimbingan, motivasi, dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu

perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc, MA, Ph.D, Selaku Rektor Universitas

Islam Sulta Agung Semarang.

2. Bapak Dr H Jawade Hafidz. S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sulta Agung Semarang.



3. Bapak Drs. Munsyarif Abdul Chalim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 dan

Bapak Maryanto, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H,.M.H. Selaku dosen pembimbing yang

telah mengorbankan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing,

mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga

selesai.

5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang selalu memberikan dan ilmu pengeetahuan bagi penulis

selama kuliah hingga selesai.

6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang

baik bagi penulis.

7. Ayahanda (bapak suparjo) dan ibunda (ibu yuliah) tercinta, yang telah

mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal, yang telah

memberikan segalanya baik dorongan moral maupun material.



8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang telah membantu hingga terselesikannya skripsi ini yang

tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih

terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis

mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat didalam

skripsi ini, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan skripsi

penuis. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon

bimbingan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, semoga selam penulis

belajar dan menimba ilmu di fakultas hukum universitas islam sultan agung

semarang ini memdapatkan ilmu yang bermafaat bagi agama, negara, dan

masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat

amin.

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb

Semarang, 26 September 2016

Penulis

DENNIS YOGA MERTA

NIM.03.211.7487
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