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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Karena sesungguhnya setelah kesusuhan ada kemudahan. 
Maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknyakamu berharap 

(Q.S Al-‘Asyr)  
 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan 
sesungguhnya yang demikian itu sunggguh berat, kecuali 

bagi orang – orang khusuk  
(QS. Al- Baqarah : 45 ) 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

 Kedua orang tua yang  saya banggakan Bapak  Prayitno 

S.Ag dan Ibu Eny Sri Mulyani S.Pd 

 Kakak – Kakakku Tersayang  

 Semua sahabat dan temanku yang selalu ada di saat 

susah dan seneng menjdipenyemangat. 

 Almamaterku UNISSULA. 
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KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh 

Tiada utaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melaikan puji 

serta syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

nikmat, rezeki, rahmat serta karuninya yang tak terhingga, yang tak mampu 

penulis ungkapan. Karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul“PENYEDIAAN TANAH UNTUK 

KEPERLUAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GROBOGAN”. Skripsi ini 

saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang 

senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Akhir 

kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya. 

Penulis mengucapkan terima kasih tan terhingga kepada sekuruh pihak yang telah 

membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya 

skripsi in, yakni kepada : 

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini telah menjaga 

kualitas Fakultas Hukum Unissula Semarang. 
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3. Bapak Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, yang telah memberi banyak pengarahan di Fakultas 

Hukum ini. 

4. Ibu Hj. Aryani Witasari SH, Mhum, selaku dosen wali, yang banyak 

membantu saya dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum ini. 

5. Bapak Dr.H.Umar Ma’ruf, SH, Sp.N, M.Hum selaku dosen pembimbing. 

terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini 

yang membuat saya jadi mengerti dengan skripsi yang saya kerjakan selama 

ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang atas jasa-jasanya, yang telah memberi banyak ilmu sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yang sudah menguji saya dalam penyusunan 

ujian skripsi ini. 

8. KantorPertanahan Kabupaten Grobogan dalam  hal ini sebagai lokasi tempat 

riset studi kasus penulis. 

9. Bapak dan Ibu karyawan di lingkungan Perpustakaan Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dan staf perpustakaan Fakultas Hukum, yang telah memberi 

ijin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Seluruh staf karyawan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu selama proses 

perkuliahan. 
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11. Sahabat- sahabat saya tercinta angkatan 2012, serta teman-teman di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan 

bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan 

saran perbaikan senantiasa diharapkan.Semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para 

pembaca. 

Wassalamu’Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Semarang,                  Oktober 2016 

Penulis 

 

 

Khoirul Bahri 

 

 

 

 

 

 

 

  


