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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, 

taufiq, dan hidayah-Nya penulisdapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perlindungan 

Hukum Partisipan Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) ini. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya. Secara umum, skripsi ini membahas mengenai hubungan 

hukum para pihak dalam sistem keuangan MMM dan dikaitkan dengan keabsahan 

perjanjian para pihak ditinjau menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. 

Selain itu juga dibahas mengenai perlindungan hukum bagi partisipan MMM atas 

kerugian-kerugian yang diderita. 

Skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata karena penulis sendiri yang 

berupaya, melainkan atas jasa dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan secara 

moril maupun materiil kepada penulis. Oleh karena itu, penulis berterima kasih setinggi-

tingginya kepada : 

1. Allah SWT, karena atas kesempurnaannya penulis diberikan nikmat rizki, 

sehat, ilmu, tenaga, keluarga, sahabat, guru, dan lingkungan yang baik 

sehingga skripsi ini menjadi selesai dengan sempurna. 

2. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. sebagai dosen wali sekaligus dosen 

pembimbing skripsi penulis, yang selalu sabar, perhatian, dan tulus dalam 

memberikan arahan dan saran sehingga sangat membantu terselesaikannya 

skripsi ini. Beserta Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku 

pembimbing penulis dalam masa studi. 
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3. Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Bapak Bambang S.A.S., S.H., 

M.H., dan Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., selaku dosen 

penguji skripsi penulis, karena atas saran dan bimbingan serta waktu dan 

tenaga yang diluangkan sehingga dapat turut langsung menyempurnakan 

karya skripsi ini. 

4. Orangtua penulis, Mama Fitrijah dan Ayah M. Yusuf Izziddin, yang telah 

membesarkan, mendidik, membimbing, mengarahkan, menolong disaat jatuh, 

membantu disaat susah, sehingga penulis menjadi orang yang seperti ini. 

Terimakasih atas segala yang diberikan. Allah SWT yang membalas dengan 

berlipat ganda dan semoga selalu diberi kemudahan dalam segala urusan, 

kesehatan dalam beraktifitas, dan keringanan untuk senantiasa beribadah. 

Amin. 

5. Kakak penulis, Robbin Radhian Lee, yang telah berkembang bersama-sama 

mulai usia muda sampai dengan saat ini. Terimakasih atas bantuan, 

bimbingan, peringatan, saran, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga 

sukses bersama, baik di dunia maupun di akhirat, dan membuat orang tua 

bangga. Amin. 

6. Muethia Rizka Ameilia, yang telah dan akan selalu menjadi teman terbaik, 

sahabat yang setia, saudara yang melindungi, keluarga yang mendukung dan 

memberi semangat, serta kekasih yang menyayangi. Terimakasih atas segala 

yang diberikan. Semoga jalanmu dimudahkan Allah SWT untuk menggapai 

mimpi-mimpimu, diberkahi dalam segala urusan, dan menjadi yang terbaik 

buat semua orang. Serta untuk Mama Farida, Adek Ilham, dan Mas Arief 

semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Alm. 
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Papa Adi, semoga selalu diberi kemudahan dan perlindungan sampai bertemu 

di surga nanti. Amin. 

7. Saudara seperjuangan Grup Modus (Irul, Yudha, Ibet, Cece, Alfian, Chazmil, 

Kristin, Dinda, Intan, Alan, dan Yudis), yang telah menjadi sahabat terbaik 

bagi penulis. Terimakasih atas pelajaran hidup, kesetiaan, kekeluargaan, 

kerjasama, tenggang rasa, dan kasih sayang yang diberikan melalui berbagai 

macam cara. Semoga bahagia, sukses, dan abadi  Amin. 

8. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terimakasih atas 

segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT 

membalas jasanya dengan berlipat ganda. 

9. Asian Law Students’ Association (ALSA) Local Chapter Universitas 

Airlangga, benda mati yang memiliki kehidupan, pengetahuan, pelajaran, dan 

kenyamanan luar biasa bagi penulis. Semoga kekeluargaan, kecintaan, dan 

keberhasilan dapat selalu tercurah bagi seluruh elemen ALSA LC UNAIR. 

ALSA, Always be One !! 

10. Local Board ALSA LC UNAIR periode 2014-2015 (Aryo, Kemal, Nisden, 

Intan, Cece, Yoyok, Ella, Esti, Yudis, Novita, Alan, Dinda, Yudha, dan Ibet). 

Semoga selalu dapat bekerjasama dan berjuang sampai sukses bersama. 

Wopro ?? Oyee !! 

11. Keluarga besar NMCC Mutiara Djokosoetono VIII (Isal, Mbak Ayu, Mas 

Bintang, Cimeng, Luvi, Haphap, Intan, Arlina, Opik, Walid, Cakil, Oyen, 

Winda, Kristie, Susi, Patria, Moko, Surya, dan Dede. Luar biasa mempunyai 

keluarga seperti kalian semua. Terimakasih atas segalanya. Semoga 
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kesuksesan akan terus berdatangan di kemudian hari. WANI WANI WANI 

OI !!  

12. Keluarga KKN-BBM 51 Kelurahan Cengungklung, Kecamatan Gayam, Kab. 

Bojonegoro (Akang, Ipul, Iim, Tiffani, Nindy, Tirta, Tunik, Ella, April, dan 

Umik Husnah) beserta warga Desa Cengungklung. Terima kasih atas satu 

bulan yang sangat berkesan dalam hal pengabdian kepada masyarakat. 

Semoga kita sukses bersama. 

13. Teman-teman seperjuangan FH UNAIR angkatan 2011 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaan 

selama ini. Setia Bernafaskan Pancasila !! 

14. Teman-teman seperjuangan SMAN 6 Surabaya, SMP & SD Luqman Al-

Hakim, Al-Binaa‟ Islamic Boarding School, dan SDI Darussalam berserta 

para guru yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Semoga keberkahan dan 

kesuksesan selalu menyertai kita semua. 

15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini serta pihak yang 

turut mendidik dan berproses bersama. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak 

kesalahan dan kekurangan. Oleh karenanya, penulis berharap agar semua pihak mampu 

membantu memberi kritik dan saran demi sempurnanya skripsi yang ditulis ini. Besar 

harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala kalangan masyarakat. 

Surabaya, 2 Maret 2015 

Dharaf Siyadil Alam 
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