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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

So which of the favours of your Lord would you deny? (55:13) 

Tiap-tiap diri bertanggungjawablah atas apa yang telah diperbuatnya 

(QS. Al-Mudatsir:38) 

 “No amount of guilt can change the past and no amount of worrying can change 

the future. Go easy on yourself for the outcome of all affairs is determined by 

Allah’s Decree” 

-Umar Ibn al-Khattab RA- 

 

PERSEMBAHAN: 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, saya 

persembahkan skripsi ini untuk: 

- Mama Indah Prihatin dan Papa Soleh, orangtua nomor satu di dunia, 

motivator terbesar dalam hidup. May Allah bless them with righteous long 

and healthy lives. 

- Kedua Adikku, Alfito Bramantia Putra dan Gaza Aufar Aldebaran. 

- Almamater tercinta UNISSULA 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah Subhananu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan 

berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Notaris 

Terhadap Akta Otentik dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan 

studi Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. 

Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua 

Nabi besar Muhammad Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam beserta keluarganya yang 

senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.  

Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada 

semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, baik 

berupa dorongan moril maupun materiil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan 

dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Ijinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada: 

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

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 
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3. Denny Suwondo, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 

meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan motivasi, nasehat, 

kesabaran, kebijaksanaan, serta memberikan doa-doa terbaiknya untuk 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat 

waktu. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula yang banyak 

memberikan bantuan dan motivasi serta memberi bekal ilmu 

pengetahuan. 

5. Keluarga tercinta Ibunda Indah Prihatin dan Ayahanda Soleh serta kedua 

adiku tersayang, Alfito Bramantia Putra dan Gaza Aufar Aldebaran yang 

tak henti-hentinya memberikan doa-doa terbaik kepada penulis hingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA khususnya 

keluarga besar ICP (International Class Program) Angkatan 2014 yang 

telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, doa dan telah bersama-

sama menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir masa 

penulisan skripsi. 

7. Sahabat-sahabat saya di Udinus dan  teman-teman KKL 2018 yang telah 

memberikan semangat, nasehat dan doa terbaiknya untuk penulis. 

Terimakasih untuk waktu dan kebersamaannya selama ini. 

8. Seluruh Staff Kantor Notaris Soleh S.H., MKn yang telah membantu 

memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis. 
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9. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum UNISSULA Semarang 

yang telah banyak membantu penulis selama poses perkuliahan 

berlangsung dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 

Akhir kata Penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila terdapat 

kesalahan di dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak yang membaca, 

penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan 

skripsi yang terbaik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 Semarang, 23 Agustus 2018 

Fidia Bella Ayu Sukma 


