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KATA PENGANTAR 

 

       Puji Syukur limpah terimakasih, saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus 

atas segala berkat kasih setia-Nya, perlindungan-Nya, dan hikmat-Nya sehingga 

saya dapat menyelesaikan penyusunan Tesis perkuliahan sebaiagimana mestinya 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS KEWENANGAN PPND-

PANDI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN 

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI 

INDONESIA”. Tiada kata-kata yang indah yang dapat mengungkapkan kebaikan 

Tuhan dalam hidup saya, saya bersyukur untuk setiap momen yang saya alami 

bersamanya. 

       Penyusunan tugas akhir ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap 

Pihak yang mengalami kerugian atas Tindakan cybersquatting. Tujuan dari 

penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan 

Surabaya, dan juga memberikan masukan kepada pihak-pihak penegak hukum 

agar bisa lebih teliti dan bijaksana dan membuat dan menjalankan peraturan 

perundang-undangan. Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya 

bantuan dan dukungan baik fisik dan mental yang diberikan oleh para 

pembimbing, dosen-dosen, keluarga saya, dan teman-teman yang luar biasa. Pada 

kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah mendukung dan berjasa dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu : 

1. Dr. Ronald, S.T, M.M., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang telah ada 

selalu saat suka dan duka untuk memberikan masukan-masukan, dan 

dukungan baik itu bersifat pribadi dan tanggung jawab yang berkaitan 

dengan penyusunan tugas akhir ini. 

2. Dr. Sari Mandiana, S.H, M.S., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah bertanggung jawab atas 

segala sesuatu yang terjadi di Program Magister Hukum, serta 

memberikan kritik, saran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral selama 

penyusunan Tesis ini, dan juga selaku dosen penguji yang telah 
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memberikan masukan-masukan penting bagi karya tulis dan mendorong 

agar penulis dapat menyelesaikan dengan baik apa yang telah dimulai, 

semoga Bu Sari terus disertai Tuhan dan sehat selalu; 

3. Dr. Jusup Setyabudhi S.H, M.S., selaku dosen pembimbing I, yang telah 

membantu, membimbing dengan kesabaran, berbagi pengalaman dan 

meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran dan 

dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini, tanpa Pak Jusup tugas 

Tesis ini mungkin tidak akan selesai sebagaimana mestinya, God Bless 

Pak!!; 

4. Dr. Paula, S.H., MKn, M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah 

membantu, membimbing dengan kesabaran dan meluangkan waktu untuk 

memberikan ilmu pengetahuan, masukan-masukan mengenai kehidupan, 

kritik dan dukungan moral selama penyusunan Tesis ini, tanpa Bu Paula 

tugas akhir ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, God Bless Bu!!; 

5. Pak Benny Muliawan, S.E., M.H., Selaku mentor dan pimpinan, yang 

sudah banyak membantu secara sumber data, dorongan baik secara moral 

yang saya butuhkan dalam penyelesaian Tesis ini. 

6. Seluruh dosen Magister Hukum Hukum Universitas Pelita Harapan 

Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam proses 

perkuliahan selama 1 tahun, kritik dan saran, serta telah sabar menghadapi 

saya selama saya berkuliah di Magister Hukum Universitas Pelita Harapan 

Surabaya; 

7. Kedua orangtua saya Papa Kuo Sin dan Mama Yeni Purayow yang sangat 

saya cintai  karena selalu mendoakan saya setiap hari, menanyakan kabar 

dan memberikan dukungan secara moral dan materiil tanpa batas yang 

tidak bisa saya dapatkan dari orang lain, God Bless You more!!  

8. Ko Kevin & Ce Monica yang sudah banyak memberikan masukan, 

membantu memperbaiki dan mendorong saya untuk lebih maju lagi dalam 

penulisan Tesis ini. 

9. Kedua Om dan Tante saya di Surabaya Ngku Jantje Purajow dan Kim Lina 

Lianto yang selalu ada dan memberikan semangat dan doa serta 

mendorong saya untuk menyelesaikan Tesis ini dengan baik, dan juga 
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saudara-saudara saya kasihi serta sepupu yang sudah memberikan 

dukungan serta semangat; 

10. Saudara seiman Da’Borz (Bram, Casey, Cedric, Janice C, Puteri) yang luar 

biasa memberikan semangat dan memberikan dukungan moral, Tuhan 

sertai kalian semua dalam setiap hal yang kalian lakukan, dan Tuhan 

berkati keluarga setiap kalian, I LOVE YOU ALWAYS GUYS! It’s a 

privilege to know and be together with you! God bless 

11. ABG yang sudah memberikan semangat dan dukungan moral selama 

proses penyelesaian Tesis ini, serta sudah membantu mewarnai masa-masa 

penat dalam pengerjaan Tesis ini. 

12. Mentor gereja (Kak Betuel, Ko VJ, Ko Dinda, Ko JR & Ko Bumi) yang 

sudah memberikan semangat dan masukan-masukan serta dukungan doa 

yang luar biasa, sudah menunjukkan bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan 

kalian; 

13. Sahabat Karib saya, (James Wiliam, Christoffer Goh & Patrick Jonathan) 

yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta saran dan kritik 

yang membuat saya menjadi semangat dalam mengerjakan Tesis ini, 

meskipun terbatas oleh ruang dan kesibukan masing-masing, Tuhan 

berkati selalu dalam apapun yang kalian lakukan untuk masa depan kalian. 

Thankyou, it’s a privilege to have you guys as my brother! God bless you 

always!! 

14. Keluarga Besar Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pelita 

Harapan Surabaya angkatan 2019 yang sudah bersama-sama 

menyelesaikan perkuliahan 1 tahun serta memberikan dukungan kritik dan 

saran kepada saya selama proses pembuatan skripsi ini. 

       Besar harapan bahwa penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat khususnya 

mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

Penyelesaian Sengketa Nama Domain yang terjadi, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Demikian Tesis ini disusun, semoga dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak. 

 

Surabaya, 14 Januari 2021 

     Rivaldo Marcelino Sunawi 
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