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MOTTO
“Teruslah berusaha dan berdo’a dalam menjemput sebuah kesuksesanmu, karena
kamu tidak akan pernah tahu do’a dan usaha mana yang akan dikabulkan terlebih
dahulu. Teruslah bersabar karena jika waktumu telah tiba, maka semuanya akan
terasa indah.” (Ine Rizka Ariyani)
“Yakin dan percayalah kepada Allah SWT, lakukan segala sesuatunya dengan
ikhlas, maka semuanya akan terasa mudah.” (Ine Rizka Ariyani)
“Jangan menyerah. Hari ini berat, esok akan lebih parah lagi, namun hari
berikutnya akan ada cahaya mentari.” (Jack Ma)
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PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :
 Kedua orang tuaku, yang selalu mendo’akan dan mensupport baik secara
finansial dan materil.
 Kakak-kakak ku yang aku sayangi, yang selalu menemaniku ketika sedang
mengerjakan tesis ini.
 Sahabat-sahabatku yang sudah mau menemaniku dan menyemangati
selama pembuatan tesis ini
 Teman-teman seperjuangan ku “Aku sayang kalian”
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KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan berkat segala
rahmat dan hidayahnya akhirnya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIJADIKAN
SEBAGAI

TERSANGKA

DALAM

MENJALANKAN

TUGAS

JABATANNYA” , ini dengan baik. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk
melengkapi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung.
Dalam penyelesain tesis ini saya ingin menyampaikan terima kasih untuk
segala dorongan, bantuan dan semangat serta inspirasi kepada :
1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan,
MT., Ph.D yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari
civitas akademik.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Prof. Dr. Gunarto,
SH.,S.E.,Akt.,M.Hum merangkap sebagai Pembimbing I.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, SH., M.H. Ketua Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum sebagai Pembimbing II.
5. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, SH., Spn., M.Hum sebagai Ketua Tim Penguji
Tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada program studi Magister Kenotariatan
Universitas Islam Sultan Agung yang sangat saya cintai dan hormati, dengan
sabar memberikan ilmu dan pengajaran yang baik kepada saya selam
perkuliahan.
7. Para Notaris/PPAT, di wilayah Kota Tegal yang telah memberikan
kesempatan dan membantu penulis dalam penelitian dan juga telah member
masukan dan saran-saran yang mendukung penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu pegawai administrasi pada program studi Magister
Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa memberikan
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9. bantuan kepada penulis baik pada saat perkuliahan hingga penyelesaian tesis
ini.
10. Ibu dan Adik-adik tercinta, terima kasih atas do’a serta perhatiannya, yang
selalu memberikan kasih sayang dan perhatian. Terima kasih atas segala do’a
serta dukungan baik moril maupun materil yang sangat berarti dan
memberikan semangat bagi saya selama penyusunan tesis ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan X Magister Kenotariatan
Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa memberikan dukungan, ilmu
dan semangat kepada penulis.

Sebagai akhir kata saya berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan
kebahagiaan, kedamaian hati dan kesejahteraan bagi kita semua. Saran dan kritik
yang membangun sangat saya harapkan untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga
tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu enotariatan serta berguna bagi
masyarakat.

Semarang,

Penulis
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