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MOTTO 

 

 

- Bacalah dengan ( menyebut ) nama Tuhanmu Yang menciptakan – Q.S 

Al-Alaq : 1 – 

 

- Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri – AA Boxer –  

 

- Imagination more important than knowledge – Albert Einstein – 

 

- Dengan membaca akan membuka jendela dunia 

 

- Menuntut ilmu adalah kewajiban manusia selama ia masih hidup maka 

tuntutlah ilmu sampai ke Negeri Cina. 

 

- Be yourself no matter what they say 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan selalu kepada Allah SWT 

karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat selalu berikhtiar dan 

dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan 

kepada junjungan kita Rasulullah SAW semoga kelak kita selalu mendapat 

syafaat di yaumul qiyamah. 

Penulisan hukum yang mengangkat tema mengenai hukum perjanjian dan 

jaminan yang saat ini masih berlaku dalam lingkup hukum positif di Indonesia 

memang selalu menarik untuk dijadikan suatu bahan studi, maka dari itu penulis 

mengangkat bahan studi tersebut dalam suatu skripsi yang berjudul “ Korelasi 

Kedudukan Kreditor Preferent dan Kreditor Konkurent Terhadap Debitor 

Dalam Perjanjian Utang-piutang Dengan Jaminan Benda Bergerak dan 

Benda Tidak Bergerak “. Dalam membuat penulisan hukum ini penulis hendak 

mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang membantu penulis dan 

berkontribusi sedikit banyak dalam pembuatan maupun dalam penyusunan 

penulisan ini, antara lain : 

1. Dr. H. Jawade Hafidz S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis; 

2. Kami Hartono S.H, M.H selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula ); 
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3. Prof. Sri Redjeki Hartono S.H, M.H selaku Guru Besar Ilmu Hukum 

Universitas Diponegoro ( Undip ) pemilik sekaligus pengelola 

perpustakaan “ Rumah Buku Sri Redjeki Hartono “ penulis banyak 

mengucapkan terimakasih karena berkat adanya perpustakaan tersebut 

penulis dapat memperoleh literatur yang bermanfaat pada penulisan 

ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bu Dewi Sartika 

dan Bu Marlin yang murah hati karena selalu mempersilakan dan 

memberi tempat kepada penulis untuk menulis penulisan hukum ini 

dari pagi hingga perpustakaan  tutup; 

4. Dr. Ngadino S.H, M.H selaku Notaris dan PPAT yang berkedudukan 

di Jalan Majapahit No. 238 Kota Semarang yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk penulis dapat melakukan observasi di 

Kantor beliau; 

5. Seluruh Dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula ) yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

Dalam melakukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis 

mohon maaf apabila terdapat ejaan yang tidak sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan ( EYD ) penggunaan kata baku dan tidak baku yang kurang tepat 

penulis secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.     

Semarang, ......... Februari 2018  
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