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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatu, 

Puji dan syukur penulis penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi materi maupun sistematika penulisan. 

Suatu kebahagiaan dan rasa syukur, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1.  Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul 

Jakarta; 

2. Bapak Wasis Susetyo, SH., MH.  selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Esa Ungggul Jakarta; 

3. Bapak Zulfikar, SH.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan 

skripsi ini yang selalu memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi 

ini, memberikan saran dan waktunya selama ini; 

4. Bapak I Gede Hartadi Kurniawan, SE., SH., M.Kn. dan Ibu Nurhayani, SH. 

selaku Dosen Penguji dalam sidang skripsi yang telah membimbing dan 

memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;   

5. Para Dosen Pengajar Universitas Esa Unggul yang sudah membimbing dan 

memberikan ilmu yang bermafaat ; 

6. Abah dan Mama atas segala bantuan, perhatian dan doa; 
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7. Mas Arga yang selalu mengajari, membimbing sehingga penulis menjadi 

paham mengenai metode penelitian yang diambil; 

8. Kak Helen yang selalu memotivasi penulis menjadi semakin semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini; 

9. Shereen yang selalu menghibur disaat penulis sedang sulit mencari ide-ide 

dalam penulisan skripsi ini; 

10.  Bapak Edi Kiswanto dan Bu Wahyuni Restuningsih atas bantuan dan 

sarannya; 

11. Mas Trigus Eko atas sarannya;  

12. Bapak Ceto Subagiyo, S.Sit., MH.  yang sudah membantu memberikan 

arahan dalam melakukan penelitian ini; 

13. Bapak H. Totok Isdarto, SH. atas bantuan dan sarannya; 

14. Teman-teman angkatan 2008 genap Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 

yang sealalu memotivasi untuk dapat menyelesaikana skripsi ini; 

15. Rekan-rekan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang sudah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 

kantor tersebut dan juga rekan-rekan Direktorat Penetapan Batas Bidang 

Tanah dan Ruang yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menyelesaikan skripsi ini serta 

16. Rekan-rekan yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

sudah membantu, memberikan semangat selama pendidikan hingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan rekan-rekan sekalian. 

   Demikian penulisan skripsi ini dibuat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis lain sebagai bahan referensi. 

 

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatu 

 

        Jakarta,     Januari 2013 

 

 

          Penulis, 


