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MOTTO
Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan.
(Friedrich Schiller)

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terimakasih
untuk Semua, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada
komitmen bersama untuk menyelesaikannya.
(Jawad Fadly)
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan
pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.
Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, penulis telah
banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini
perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang
tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi
selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis
sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :
1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.,
2. Bapak Kaprodi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.,
3. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk
dapat menimba ilmu tanpa batas. Ucapan terimakasih saja takkan pernah
cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah
persembahan bakti dan cinta saya untuk kalian bapak ibu, semoga kalian
bisa tersenyum dengan bangga atas kesuksesan ini.,
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4. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama
ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan
mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada
ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.,
5. Istri dan anak-anak, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat,
dorongan, senyum dan do’anya untuk keberhasilan Penulisan Tesis ini.,
6. Sahabat Tersayang, tanpa Doa, semangat,dorongandan dukungan serta
bantuan sahabatku tersayangtidakakan mungkin selesai penulisan tesis
ini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita
lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah
mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan, kita pasti
bisa! Semangat!!.,
7. Rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa Istiqomah dan tetap setia
baik dalam keadaan lapang maupun sempit, suka maupun duka.,dan
8. Semua pihak yang telah berperan serta membantu penulis dalam
menyelesaikan studi menimba ilmu pada Magister Kenotariatan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu.
Dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu
pengetahuan di bidang ke Notariatan di masa yang akan datang, Aamiin.

Semarang, Februari 2019
Penulis
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