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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada ALLAH SWT dan atas dukungan dan do’a dari orang-

orang tercinta, akhirnya Tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat 

pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya 

haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 

1. ALLAH SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka Tesis ini 

dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga 

pada ALLAH SWT yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 

2. Almarhum 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 di alam sana. 

3. Pimpinan Perusahaan, yang telah memberikan motivasi, dukungan baik 

moral dan material sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah pasca 

sarjana Magister Kenotariatan ini dengan lancar. 

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. 
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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. 

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 masa yang akan datang, Amin.  
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MOTTO : 

 

Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan 

menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan. 

 

 

Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat 

kesempatan datang kembali.  



 

viii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : BUDI SADEWO, S.H. 

NIM   : M.Kn.03.IV.14.0164 

Fakultas  : Hukum 

Program Studi  :  Magister Kenotariatan 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil 

karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan 

pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan 

karya ilmiah yang berlaku. 

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini 

terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap 

melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan 

tersebut. 

Semarang, 17 Maret 2016 

Yang membuat pernyataan 

BUDI SADEWO, S.H. 

NIM: M.Kn.03.IV.14.0164 

  


