
KATA PENGANTAR 
 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin.Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis 
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memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung 

dengan judul: PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MLIK 

NEGATA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA. 
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diberikan di selama penulis menempuh pendidikan dikampus ini. 
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Pembimbing II dengan kesabarannya membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan tesis ini. 
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telah memberikan saran, arahan dan bantuan kepada penulis untuk dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

7. Seluruh Dosen  dan karyawan Magister Hukum Universitas Lampung yang 

telah mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan selama menyelesaikan 

studi di Fakultas Hukum Univeersitas Lampung. 

8. Orang tua penulis Bapak H. Rohili serta seluruh keluarga penulis yang telah 

memberikan dukungan dan do’a hingga penulis dapan menyelesaikan tesis 
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9. Para Pejabat dan rekan-rekan pegawai Kantor Wilayah DJKN Lampung dan 

Bengkulu atas dukungan yang diberikan kepada penulis. 

10. Teman angkatan 2014/2015 khususnya untuk kelas Reguler B pada Program 

Studi Magister Hukum Universitas Lampung dan semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan 

do’anya. 

11. Istriku tercinta Fahriyah dan Anakku Musfiq Arrifqi dan Qeis El Ghifari yang 

tetap setia, serta selalu berdo’a dan memberikan dukungan untuk 

menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini. 

 



12. Abang-abangku dan adik-adikku yang selalu mendoakan keberhasilanku. 

Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata 

penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. 
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