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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur saya panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dimana atas rahmat dan kekuatan dari-Nya Tesis yang berjudul TANGGUNG 

JAWAB  PERSONAL GUARANTEE ATAS WANPRESTASI DEBITOR 

PKPU DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (Studi 

Kasus : Putusan No. 01/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)” dapat saya selesaikan 

dengan sebaik-baiknya. Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh 

gelar Magister Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul.  

Dalam penulisan Tesis ini, saya banyak menemui hambatan dan kesulitan 

yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan 

maupun dukungan baik moril maupun sprituil dari seluruh pihak yang turut 

membanu dalam penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu saya mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Dr. Wasis Susetio, S.H.,M.H.,M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul.  

2. Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LLM, 

selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul yang 

telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya 

menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.  

3. Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LLM. selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Tesis 

saya, serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di 

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.  
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4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah 

diberikan kepada saya.  

5. Buat istri saya Hefrina Sari Sianipar, SE, yang selalu mendukung dan 

mendoakan saya untuk menyelesaikan study saya. 

6. Buat anak-anak saya tercinta, Leddys Shiva Nazaret Robinson Samosir, 

Leonardo Robinson Samosir, dan Lorenzo Lukas Robinson Samosir yang 

selalu kekuatan dan sumber motivasi bagi saya untuk menyelesaikan 

penelitian ini.  

7. Teman-teman satu angkatan 2016, yang tidak bisa saya sebutkan satu per 

satu, terima kasih atas segala kebaikan, kebersamaan dan doa serta 

dukungan moril yang diberikan selama kuliah dan dalam penyelesaian Tesis 

ini.  

8. Semua pihak yang telah mendukung pembuatan Tesis ini, yang tidak dapat 

saya sebutkan satu per satu.  

Akhir kata, saya menyadari bahwa Tesis saya ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan,untuk itu saya mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan Tesis. Atas 

bantuan dan kerja sama selama ini, saya hanya dapat mengucapkan terima kasih 

dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu serta teman-teman 

berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.  

  Jakarta, 9 Maret 2018 

 

 

                                                                     ROBINSON SAMOSIR 
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