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KATA PENGANTAR 

Al-hamdulillahi rabbil 'alamin, merupakan kata yang sangat pantas penulis 

ucakan kepada Allah SWT, karena berkat ridho dan bimbingan-Nya maka penulis 

bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Kewenangan Pemilik Bangunan Untuk 

Menjaminkan Bangunannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah” tepat pada waktunya. 

Tidak lupa Sholawat serta salam penulis tujukan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan dan panutan bagi penulis dalam 

menjalani hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Penulisan Skripsi ini didalamnya membahas mengenai makna pemilik 

bangunan sebagai pemberi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak 

tanggungan dan akibat hukum pemilik bangunan apabila kemudian pemilik tanah 

wanprestasi pada bank. 

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan 

semua pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya, 

sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi saya agar tidak mudah 

menyerah dalam segala kesulitan yang saya hadapi. 
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3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof.Dr.M.Zaidun, S.H.,M.si yang 

telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu sebanyak-

banyaknya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

4. Ibu Dr. Trisadini P Usanti,S.H.,M.H , yang telah berkenan menjadi dosen 

pembimbing saya, meluangkan waktu, memotivasi saya dan dengan penuh 

kesabaran membimbing saya selama proses penulisan skripsi ini. 

5. Para dosen penguji, Bapak Prof. Dr.,Drs., Abd. Shomad,S.H.,M.H, Ibu Leonora 

Bakarbessy,S.H.,M.H, Ibu Erni Agustin,S.H.,LL.M yang telah bersedia menguji 

skripsi ini, memberikan kritik dan saran yang bermanfaat guna menyempurnakan 

skripsi ini menjadi lebih baik. 

6. Ibu Dr. Lanny Ramli,S.H.,M.Hum, selaku dosen wali saya, yang banyak 

memberikan dukungan,bimbingan dan  nasehat selama saya berkuliah di Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga. 

7. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengajarkan 

begitu banyak ilmu tentang hukum khususnya ilmu hukum yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi ini dan selebihnya sebagai bekal untuk saya memasuki 

dunia kerja. 

8. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi, Bapakku Bambang Suprianto dan 

Mamaku Juhanah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang 

terus tiada henti agar saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik, terima kasih 

karena bapak dan mama sudah membiayai novi kuliah, sekarang novi telah 
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berhasil menjadi Sarjana Hukum dan doakan terus agar novi bisa sukses dan 

membahagiakan Bapak dan Mama. 

9. Buat adekku satu-satunya Rio Ramadan A.P terimakasih sudah menjadi 

penghibur disaat teteh merasa capek dan sedih, semoga Rio bisa menjadi laki-

laki yang sukses kelak, menggantikan Bapak. 

10. Buat guruku dari SMP hingga SMA bahkan sampai saat ini, Pak Teguh Pambudi 

terima kasih karena selalu memberikan motivasi, memberikan saran-sarannya 

sehingga saya bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

11. Terima kasih buat Seseorang yang Tuhan kirimkan untuk penulis yang selalu 

menemani, memberikan semangatnya, kasih sayangnya dan selalu mengajarkan 

arti kedewasaan dan kesabaran. 

12. Buat “Buhul” aza, rani, erisa, rezy, mega, makasih kalian menjadi teman-teman 

penulis saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kalian memberikan 

motivasi, mengisi waktu kuliah hingga 3,5 tahun ini menjadi waktu yang 

menyenangkan dan memberikan kesan indah, penulis sangat beruntung bisa 

mengenal kalian dan berada ditengah-tengah kalian. 

13. Untuk teman-teman “kos terkece” Lilik, Nilna, Mbak Ellif, Nura, Bulane, Wulan, 

Santi, makasih ya teman-teman, karena 3,5 tahun kalian semua telah 

mengajarkan penulis arti kekeluargaan, tanggung jawab, dan kepedulian. Terima 

kasih banyak atas segala kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan 

kepada penulis selama ini. Kalian semua saudaraku dan aku sangat sayang kalian 

(Pasti merindukan nonton film korea sama kalian). 
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14. Untuk Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 

2011 semua dan khususnya Bayu, Rofi, Ida, Rosa, Eriza, Krisna, Cece, Yudha, 

Rida, Nisa, Elif, Fikri Styansah, Abdu, Juan, Radit, Jihan, Afri, Puspita, Ike, Alfi, 

Bang Deny, Linda dan semuanya yang telah banyak memberikan masukan 

kepada penulis baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini, 

terima kasih telah menjadi teman-teman yang sangat menyenangkan. 

15. Teman-teman KKN 50 Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo. 

Bayu, Tegar, Mike, Yanti, Kemal, Widya, Juwita, Rahmad, Binsar, dan Selly 

makasih ya atas pembelajaran hidup selama 1 bulan yang sangat berarti, dan doa 

serta dukungan kalian selama ini bagi penulis. 

16. Untuk dosen pembina dan teman-teman yang tergabung dalam BSO Masyarakat 

Yuris Muda Airlangga (MYMA), penulis sangat berterimakasih karena berkat 

kalian semua, penulis bisa berprestasi dan belajar dalam bidang debat maupun 

karya tulis. 

17. Terima kasih juga bagi keluarga Besar “SKI FHUA” yang telah memberikan 

ilmu baru yang sangat bermanfaat dan segala kebersamaan selama ini. 

18. Terakhir kepada Semua pihak  yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang 

telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak 

kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran membangun 

sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan dikemudian hari. Semoga Skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. 

 

 

                                                                                 Surabaya, 21 Januari 2015                                                       

                                                      Penulis 

 

                                                                    

                                                                Novia Rianti 
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