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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang atas kehendakNyalah 

seluruh mahluk mampu menjalankan aktivitasnya, yang tiada pernah lepas 

memberikan kasih dan sayangnya, yang tiada lelah memberikan karuniaNya, yang 

telah memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada manusia melalui firmanNya. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang 

manusia pembawa misi risalah yang telah menyelamatkan manusia dari kegelapan 

menuju cahaya, yang telah merevolusi seluruh sistem jahiliyah menuju sistem 

rahmatan lil alamiin, juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta umatnya 

yang tetap setia hingga akhir jaman. 

Penyelesaian Tesis ini adalah rangkaian perjalanan penulis yang telah 

menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 

dengan judul : Kajian Hukum Penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda 

(Overlapping) (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 

233/PDT/2015/PT.BDG) guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2 pada 

Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Dalam proses penyelesaian tesis ini kiranya penulis telah banyak 

mendapatkan bantuan baik bersifat moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka 

dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan rasa 

terima kasih tak terhingga serta tulus dan ikhlas kepada : 
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1. Bapak H. Anis Malik Thoha, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafids, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn., selaku Ketua Program Studi 

Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister 

Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan saran terbaik kepada 

penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. 

5. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan saran terbaik kepada penulis dalam 

menyelesaikan penulisan tesis ini. 

6. Seluruh Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister 

Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

7. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Edy Suwito, S.H. dan Ibu Sumarni, S.Pd.I., 

yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do‟a yang tiada 

henti serta Suami dan Anak – anaku yang senantiasa memberikan motivasi. 
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8. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang selalu tulus ikhlas melayani kami sebagai 

mahasiswa. 

9. Kawan-kawan seperjuangan penulis angkatan 2015 Program Studi Magister 

Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak mungkin 

penulis sebutkan satu persatu. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan 

tesis ini. Semoga apa yang telah penulis tuangkan dalam penyusunan tesis ini 

menjadi sesuatu hal yang berguna. 

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, 

khususnya hukum kenotariatan. Apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan, 

kekurangan dan ketidaksempurnaan hal itu bukanlah merupakan suatu kesengajaan 

tapi karena terbatasnya kemampuan dari penulis. Untuk itu demi penyempurnaan 

tesis ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

Penulis 

Uswatun Khasanah, S.H. 

  


