
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammualaikum Wr.Wb 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT 

atas Berkah Rahmat dan Karunia Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Aspek Hukum Peralihan 

Kredit (take over ) Pada kredit Perbankan”. 

 

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Hariyanto, M.S. yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana 

Program Studi Magister Hukum di Universitas Lampung. 

 

Selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Program Studi 

Magister Hukum Ilmu Hukum di Universitas Lampung, tentunya penulis 

menemui hambatan dan kesukaran tanpa adanya bimbingan dan arahan dari 

berbagai pihak, untuk itu dengan setulus hati, penulis menghaturkan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.Hum., selaku ketua Program 

Pascasarajana Program Studi Magister Hukum Ilmu Hukum di Universitas 

Lampung. 



3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H. M.H., selaku Pembimbing I yang 

dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing dan 

memberikan pengarahan dalam penyususnan tesis ini. 

4. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

banyak memberikan saran, bantuan pemikiran dan motivasi serta 

meluangkan waktu bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. 

5. Seluruh Dosen pengajar Program Pascasarjana Program Studi Magister 

Hukum Ilmu Hukum di Universitas Lampung, jasa Bapak / Ibu semoga 

kami dapat menjadi manusia yang berguna kelak dan segala ilmu yang 

telah diberikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

6. Teman-Teman terbaik di Magister Hukum Universitas Lampung 

khususnya angkatan 2013, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama dan 

kekompakan yang telah kita jalin, sempga Allah SWT, memberikan 

perlindungan dan keberkahan bagi kita semua. 

7. Keluarga dan Kedua orang tuaku tercinta, yang telah melahirkan, 

membesarkan dan mendidik aku dengan penuh cinta dan kasih sayang, 

mengajarkan aku nilai-nilai agama dan moral serta arti kehidupan, 

memberi dukungan moral maupun materil serta doa tiada henti yang 

akhirnya mengantarkan aku menyelesaikan tesis ini, inilah buah hasil jerih 

payah anak mu yang ku persembahkan untuk kalian yang senantiasa akan 

selalu menjadi bagian terpenting dalam hidupku. 

8. Terima kasih kepada kekasihku tercinta Lidya Fitriana, dengan penuh rasa 

cinta telah memberikan semangat dan motovasi dalam menyelesaikan tesis 

ini. 



9. Terima kasih untu semua pihak yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

 

Harapan penulis semoga bantuan-bantuan yang telah diberikan secara ikhlas 

merupakan suatu ibadah yang mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah 

SWT. Akhirnya dengan penuh harapan semoga karya ilmiah ini dapat 

memberikan menfaat kepada semua kalangan dan khususnya bagi penulis sendiri 

Akhir kata penulis ucapkan Terima kasih. 

 

Wassalammualaikum Wr. Wb.  

 

      Bandar lampung,     Februari 2015 

      Penulis, 

 

 

      Hendri Adriansyah 

 

 


