
4

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. karena

berkat rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi yang berjudul

“EKSEKUSI OBJEK  JAMINAN FIDUSIA ATAS DEBITOR YANG

DINYATAKAN PAILIT” ini telah diselesaikan tepat waktu dan merupakan

sebagian syarat untuk mencapai gelar sarjana dari Universitas Airlangga.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan

dan merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kriti dan saran yang dapat

mendorong untuk melangkah lebih sempurna. Dapat terselesaikannya skripsi ini

tidak lepas dari peranan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini,

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Drs. Bambang Sudjanarko, MAP. dan Ir. Wiwik

Nurhayati, MM. yang telah mendukung dan memberi semangat serta

motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung di Fakultas

Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih pula atas kasih sayang

dan doa dari kakakku Reffi Prima Winandjaya abadi dan adikku Oktario

Firmansyahputra.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, Selaku

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3. Ibu Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang

telah banyak meluangkan waktu, memberikan kritik, saran dan memberikan

pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih
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juga atas kesabaran dan tulus ikhlas yang telah Bu tri berikan dalam

berdiskusi dengan penulis selama menjadi dosen pembimbing;

4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku ketua penguji

skripsi ini yang telah memberikan masukan , kritik dan saran begi penulis

dalam penulisan skripsi ini, serta Ibu Leonora Bakarbessy, S.H., M.H. dan

Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji yang

juga telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran yang bermanfaat

bagi penulisan skripsi ini;

5. Terimakasih Untuk sahabat – sahabat penaku yang tersayang yang telah

membantu untuk menyelesaikan skripsi ini terutama untuk Semaibol, Kunti

Kalmasita, Cindy, dan yoanita you guys are my sisters from another mothers

and my soul’s best friends who have given me a heart full of joy, you were

always there for me expecially in my troubles and my tears from worry.

Thank you so damn much for not leaving me when l was trying to finish my

sweet skripsi. I miss you guys those moments we shared something together ,

we went mall to mall in a day just for having fun and the moment I won’t

forget when we were stalking someone l love together till we did something

crazy and nuts;

6. Terimakasih untuk teman – temen hang-out terkasih Rhika, Yusuf, Dannis,

Yudha dan Azka. Terimakasih untuk laily atas motivasi dari jaman SMA

sampai sekarang. You guys bring out the best in me XOXO;

7. Terimakasih buat teman-teman pangkalan laila : Tante dita yang always

looks  pretty-neat-scene in everymoment, Elga with her natural beauty,

Badzlina as a first lady in our team, maya with her patience and duhita withv
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her gentleness thank you guys for suggesting and motivating me to complete

immediately my revision. I love you to the moon and back;

8. Terimakasih untuk Group F4 dengan personil Kevin Tio, Jaya, Marcel dan

Markus yang telah mengisi hari-hariku menjadi cerah benderang, meskipun

terkadang menjengkelkan tapi benar-benar keingat sampe sekarang;

9. Terimakasih untuk teman-teman angkatan  2010 Fakultas Hukum Universitas

Airlangga;

10. Terimakasih untuk adik-adikku tercinta, tersayang dan ter-so-sweet my

brothers Alex, Farhat, Aldi and my little sisters Prima, Winner, Louisa, Luvi

(mak comblang setia), Shofa and Nara adek-adekku terimakasih banyak

sudah meluangkan waktu untuk nge-teh cantik bersama dan nongsis

(nongkrong narsis bersama);

11. Untuk Personil Koleksi Khusus: umi pipik, mbk Lina, Mbak Khusnul, mas

rizky dan semuanya yang belum saya sebutkan.Terimakasih atas jasa tempat

Curhatnya, tempat memberi ilmu dan petuah-nya. Terimakasih sudah

menjadi keluarga kedua penulis dalam memberikan dorongan motivasi

hidup.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi

bagi penelitian di bidang yang sama.

Surabaya, 28 Juli 2014

Metalia Puspitasari
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