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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan 

amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu 

mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskan secara adil. 

Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat. Allah itu Maha 

Mendengar dan Maha Melihat. (QS. An-nisa’) 

 Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 

tetapi hanya kamu yang menangis, dan pada kematianmu semua orang 

menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. (Mahatma Gandhi) 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Solekhan dan Ibu Hj. Salamah yang selalu 

memberikan kepercayaan dan dukungan moril maupun materil serta doa yang 

tidak ada hentinya demi kelancaran dan kesuksesan saya. 

2. Kakak-kakak yang selalu mendukung saya dari jauh. 

3. Calon istriku yang tercinta, yang selalu memberikan motivasi dalam segala hal. 

4. Bapak Ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah tulus 

membimbing dan memberikan ilmu yang sangat banyak kepada saya. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul Tinjauan Hukum  Hak Perwalian Nikah dan Hak Mewaris Anak 

Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Positif di Indonesia. Shalawat serta salam 

penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. yang 

dinantikan syafaatnya di yaumul ahkir . 

Penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan  oleh penulis tanpa bantuan dan 

dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu 

penulis memberikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Solekhan dan Ibu Hj. Salamah yang 

selama ini selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam segal hal, dan 

seluruh kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 

2. Bapak H. Anis Malik Thoha Lc MA Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H selaku dosen wali. 
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5. Segenap dosen dan  staf administrasi Fakutas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan ilmu selama 

penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat 

dan mendapat balasan dari Allah SWT. 

6. Ibu Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. 

7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum kelas ICP 2013, yang telah 

berjuang dari awal hingga akhir kini, Aul, Meta, Fajar, Hanafi, Nikhrir, 

Bobbi, Rijal, Habibah, Vella, Diah, Rahmat, Irsan, Fani, Singgih, Yoga, dwi, 

Gilang, Hasan, Aody, Azam. Serta sahabat-sahabat penulis yang selalu 

menemani selama menuntut ilmu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu, terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini. 

8. Saudara-saudara penulis di organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum 

(MAPAKUM) Fakultas Hukum Unissula, serta teman-teman Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang angkatan 2013, 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kesan-kesan 

selama penulis menimba ilmu. 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan 

berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin). 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-

besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penelitian ini yang kurang berkenan 
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bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, 

khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

        Semarang, 13 maret 2017 

 


