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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyerataan-Nya dalam sepanjang 

hidup saya yang selalu memberikan saya hikmat, marifat, pengetahuan, pengharapan, 

motivasi, pertolongan dan kekuatan untuk penuyusunan Tugas Akhir saya ini dengan 

judul “Kontradiksi Hak Istimewa Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam 

Undang – Undang Kepailitan” hingga dapat saya selesaikan dengan baik. Tugas 

Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari persyaratan akademik guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Dua Universitas Pelita Harapan. 

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia 

menjadi pembimbing saya dalam segala kesibukannya, menyediakan waktu, 

tenaga dan pikiran selama penyusunan tesis ini. Terima kasih sebesar-besarnya 

atas kesabaran, kebaikan dan perhatiannya terhadap saya sebagai mahasiwa 

bimbingan. 

2. Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memotivasi saya untuk menyelesaikan tesis. 

3. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister 

Hukum, atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan dan teladan kesabarannya. Sejak 

awal saya menjadi mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Surabaya bapak 

sudah memberikan ilmu-ilmu dan berbagi pengalaman berharga. 

4. Dosen-dosen Magister Hukum yang telah mengajarkan saya banyak hal di bidang 

hukum. Kuliah di fakultas hukum UPH Surabaya merupakan kesempatan 

berharga dapat bertemu beliau semua. 

5. Yang tercinta, Michael Ali Djoyo Trisno Kromodihardjo dan Yedhida Susan 

Novita, S.Adm., papa mama tersayang yang tidak pernah berhenti mendukung 

saya dalam doa maupun dengan kata-kata semangat yang sangat memotivasi saya 

dan juga yang selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya yang sangat banyak. 

Mengajak saya liburan untuk refreshing mind agar mendapat inspirasi-insoirasi 

baru untuk dapat mengerjakan tugas akhir saya dengan enjoy dan semangat. 

Selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada saya dan adik saya untuk berpikir 

positif dalam segala hal dan tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan karena 

nothing is impossible with Jesus. I love you, Mom and Dad, You’re the best 

parents ever. 
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6. My one and only brother, Samuel Edwin Ali Djaja yang selalu menyayangi, 

mendukung saya dan menemani saya di saat sayang senang maupun sedih serta 

selalu memotivasi saya untuk cepat menyelesaikan tugas akhir saya. 

7. Edina Emanuela, yang selalu menemani saya setiap hari, memotivasi saya untuk 

menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas pengertian dan waktunya. 

  

 Semoga tesis ini berguna dan menambah khasanah pengetahuan di bidang 

hukum bagi rekan-rekan di Fakultas Hukum. 

 

Surabaya, 12 September 2014 

 

 

 

Elizabeth Ali Djaja 


