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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas 

berkat dan rahmat-Nya, penyusunan tesis yang berjudul “Penyalahgunaan Rumah 

Toko (ruko) Menjadi Rumah Peribadatan” ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Tugas akhir berupa tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya 

Penulis meyakini bahwa pengungkapan, penyajian, maupun penggunaan 

kata-kata dan bahasa pada penelitian ini dirasa masih sangat jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik 

dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan penelitian tugas 

akhir ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin sekali memberikan ucapan terima kasih 

yang begitu besar kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung atas 
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yang telah diberikan kepada penulis untuk ilmu, perhatian dan masukan 

yang diberikan selama proses pembuatan tesis ini. 

2. Ibu Andyna Susiawati A., S.H., M.Kn., M.H., selaku dosen pembimbing 

anggota yang telah memberikan waktu, ilmu, nasihat dan masukan yang 

membuat penulis dapat lebih cermat dan teliti terhadap penulisan tesis ini. 

3. Dr. Ronald Suryaputra, S.T., M.M., yang telah memberikan banyak 

nasihat, ilmu, cerita, bantuan dan semangat bagi penulis untuk 

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik serta kesedian beliau dalam 

menampung segala kesulitan yang dialami oleh penulis.  

4. Para staff pengajar dan staff administrasi Program Magister Hukum 

Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan ilmu-ilmu 
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melalui kegiatan belajar-mengajar dengan dasar pemikiran analitis dan 

pengetahuan yang lebih baik sehingga diharapkan berguna bagi penulis 

setelah lulus nanti serta bantuan yang mempermudah penulis dalam 

menyelesaikan studi di Universitas Pelita Harapan Surabaya ini. 

5. Orang tua terkhususnya Papa dan Mama beserta ketiga saudara penulis, Ce 

Ferlin, Ko Herman dan Ce Monmon yang sangat penulis sayangi, yang 

telah memberikan doa, dukungan dan pengertian terhadap penulis 

sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar. Terima kasih atas 

semua perhatian yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat 

menjalani perkuliahan dengan sangat baik. Tanpa doa dan dukungan yang 

besar dari keluarga mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan 

perkuliahan dengan baik. Terima kasih pula untuk Windra yang telah 

menjadi teman cerita penulis pada saat proses pengerjaan penelitian ini.  

6. Sahabat spesial penulis, Ms. Yosephien ♥. Terimakasih untuk setiap 

dukungan, doa, bantuan, kritik, saran, usaha, perhatian, serta perhatian 

yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan baik dan lancar.  Mungkin ini awal yang baru untuk 

penulis dapat mendapatkan ilmu-ilmu hukum yang berguna bagi masa 

depan. Tidak mudah untuk mengerti dan memahami keinginan penulis, 

tetapi wanita ini yang terus mendukung baik suka maupun duka yang 

dialami oleh penulis. Semoga hal ini terus berlanjut dan tidak ada 

akhirnya.  

7. Sahabat-sahabat grup Fellas (Yosephien, Nico, Bezaleel, Roinardes) yang 

telah memberikan support yang besar kepada penulis dimanapun dan 

kapanpun. Berat rasanya untuk melepaskan masa-masa senang dan mulai 

menjalani setiap aktivitas yang akan dihadapi. Jalani setiap proses yang 

ada dan harus percaya diri untuk menjadi sukses sesuai cita-cita yang 

kalian impikan! Semoga setiap suka dan duka terus kita jalani bersama-

sama serta keberhasilan ada pada kita! 

8. Seluruh teman-teman seperjuangan Magister Hukum Universitas Pelita 

Harapan terimakasih atas waktu dan kebersamaan yang terjalin sehingga 

proses belajar dan mengajar menjadi seru dan nyaman. Semoga ini 
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menjadi suatu tahap yang baik bagi pertemanan dan kesuksesan bagi kita 

semua setelah lulus dan melanjutkan karier masing-masing.  

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini. 

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Tuhan membalas semua 

kebaikan dan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. 

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat terutama bagi diri pribadi penulis serta 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik yang sama. Segala kritik dan saran 

atas penelitian ini  akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan penelitian 

selanjutnya. 
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