
i 

 

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI 

TERHADAP BARANG BUKAN MILIK DEBITOR 

DI PERUM PEGADAIAN KABUPATEN LAMONGAN 

 

TESIS 

     

 

 

 

 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat S2 Dalam 

Magister Kenotariatan 

Oleh : 

NOERINDAH PRISTIANA 

NIM   : MKn.03.1.13.0007 

Program Study : Magister Kenotariatan (M.Kn) 

 

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (MKn) 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG 

2015 



ii 

 

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI 

TERHADAP BARANG BUKAN MILIK DEBITOR 

DI PERUM PEGADAIAN KABUPATEN LAMONGAN 

TESIS 

 

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  

mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan 

 

 

Oleh : 

NOERINDAH PRISTIANA 

NIM   : MKn.03.1.13.0007 

                                       Program Studi  : Kenotariatan 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER ( S2 ) KENOTARIATAN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2015 



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 



vi 

 

 

 

MOTTO 

 

Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, 

tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai 

(Albert Einsten) 

 

Jadikan kepandaian sebagai kebahagiaan bersama, 

Sehingga mampu meningkatkan rasa ikhlas untuk bersyukur 

Atas kesuksesan 
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