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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi, Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan

rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir Tesis yang berjudul

“Analisis Perbandingan Pengaturan Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Perspektif Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.” Penulisan Tesis ini

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister

Kenotariatan (M.Kn) pada program S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dalam Tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan, baik isi maupun susunan kalimatnya. Untuk itu dengan tulus hati

penulis menerima kritikan dan saran serta masukan yang sifatnya membangun dari

pembaca Tesis ini sebagai evaluasi ke depannya. Selama proses penyusunan Tesis ini,

penulis mendapat banyak dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan ucapan terima

kasih atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan

sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih ini

penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Ketua Penguji yang telah

memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
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2. Kepada Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara.

3. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan

pengetahuan, namun atas bimbingan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Ahmad

Redi, S.H., M.H yang telah memberikan banyak pencerahan dan pengetahuan

atas penulisan ini, pada kesempatan ini penulis ingin meyampaikan terima kasih

banyak atas tenaga, pikiran dan waktu dalam membimbing sehingga penulis

dapat menyelesaikannya dengan baik.

4. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn selaku Dosen Penguji dan

Pembimbing yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.

5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan

Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pengetahuan hukum kepada

penulis selama menuntut ilmu di bidang studi Magister Kenotariatan sejak masuk

hingga selesai, tidak ada yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima

kasih sebesar-besarnya.

6. Segenap Staff Administrasi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara,

terkhusus bapak Widodo dan ibu Della yang selalu membantu Penulis.

7. Teristimewa penulis sampaikan kepada orang tua tercinta bapak Alm. Tasrif

Abd. Madjid dan ibu Hadidjah M. Ma’bud, S.Pd yang melahirkan, merawat

dengan penuh kasih sayang, mendidik serta mendoakan kesuksesan penulis

dalam berbagai hal. Juga untuk saudara-saudara terkasih Almh. Hesti Handayani,

Alm. Haris Wijaya, Heni Purnama dan Hadi Ahmad untuk segala kasih
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sayangnya lewat doa, dukungan, dorongan, bimbingan dan nasehat sehingga

penulis bisa kuat dan tetap sabar untuk mencapai pendidikan di Universitas

Tarumanagara.

8. Rekan-rekan seangkatan 2019 dalam menjalani studi Magister Kenotariatan

Universitas Tarumanagara.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu Notaris Wenda

Taurusita Amidjaja, S.H dan rekan-rekan kerja yang telah memberikan banyak

ilmu, kesempatan kepada penulis untuk belajar, selalu membantu, memberi

dukungan dan nasehat serta masukan kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan studi dengan baik.

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas

segala bantuannya.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila masih ditemukannya banyak

kekurangan pada penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun

sangat penulis harapkan dari para pembaca sekalian demi kesempurnaan dan kemajuan

bersama. Semoga segala kebaikan semuanya mendapatkan imbalan dari Allah SWT

yang terkait dalam membantu proses penyusunan Tesis ini. Penulis berharap agar

penulisan ini dapat berguna serta memberikan manfaat bagi siapa saja yang

membacanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.
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Jakarta, 03 Agustus 2021

Penulis

HARTINI ANTASARI


