
KATA PBNGANTAR

Dengan seXesainya penulisan akripsi ini yang saya 
beri juduX "MasaXah Tanah Sebagai Hak Tanggungan Pemasang- 
an Hipotik oleh Bank Dalam Hal Debitor Jatuh FaiXit Sesu- 
dah Terjadi Perjan;}ia» Kredit Beserta Cara PenyeXesaiannyaH 
tidak ada perbuatan yang patut saya lakukan untuk pertama 
kali meXainkan beraujud syukur kehadirat Allah s»w.t.f ka- 
rena saya yakin walaupun berusaha dengan keraa diaertai 
dengan ketekunan, namun tanpa ridho Allah s.w.t* maka ti
dak mungkin skripsi ini menjadi kenyataan.

Pada keaempatan ini tidak dapat digambarkan dengan 
kata-kata sebagai rasa terima kasih kepada ibunda, ayahnda, 
yang mana beliau telah membimbing saya dengan penuh keta- 
bahan aerta keuletan dalam menghadapi tantangan hidup, ber- 
tekad agar anak-anaknya memperoleh pendidikan yang seting- 
gl-tingginya dan menjadi 3eorang aarjana yang berguna bagi 
nusa dan bangsa. OXeh karena itu aaya hanya berdo’a: uWa- 
hai Tuhanku Kasihanilah Mereka Berdua Sebagaimana Mereka 
Berdua Telah Mendidik Aku di Waktu Kecil". Bemikian pula 
auamiku tercinta Amin Sisworo, S*H* dan Saudara-saudara 
saya yang telah mendo’akan, memberikan dorongan* dan ke
aempatan sehingga berhaailnya penulisan akripai ini.

Demikian juga tidak dapat aaya lupakan kebalkan 
hati Bapak SoedaXhar, S.H. yang telah bersedia membimbing 
aaya dengan tekun & ikhlas aelama penuXiaan akripsi, ae->
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hingga membangkitkan kerabali semangat saya untuk menyele- 
saikannya seteXah saya jatuh tersungkur. Begitu pula Ba- 
pak-bapak penguji dengan baik memberikan pengarahan kepa- 
da saya tentang skripsi ini,

Juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak-ba- 
pak dan Ibu-ibu dosen PakuXtas Hukum Universitas Airlang~ 
ga yang telah banyak membantu saya, juga semua staf kar- 
yawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ser- 
ta rekan-rekan yang tidak dapat saya sebut namanya satu 
psrsatu, sehingga penuXisan skripsi ini tidak mengaXami 
hambatan yang berarti*

Akhirnya seXaku manusia biasa yang tidak sepi da- 
ri salah dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran 
atas penulisan ini sangat saya harapkan sehingga penulis
an yang merupakan titik awaX dari pembahasan skripsi saya 
ini dapat dikembangkan dikelak kemudian.

Surabaya, 3 Maret 1984 
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