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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan Rahmat dan Kasihnya kepada penulis,  sehingga penulis dapat menyelesaikan  

Tugas Akhir ini yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH 

MELALUI ACQUISITIVE VERJARING ATAS PENGUASAAN TANAH YANG DIDUGA 

DITERLANTARKAN DI KAITKAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK” 

 Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk penulisan Tugas Akhir  

dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum jurusan Hukum Bisnis dan Investasi 

Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis menerima kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca, pembimbing, maupun penguji yang nantinya berguna kelak 

dihari yang akan datang. 

 Dalam menyelesaikan penelitian ini banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak yang bersedia untuk membimbing agar penulisan Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Christian Andersen, S.H.,M.Kn., selaku dosen pembimbing I yang selama ini 

telah membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Dr.P.Lindawati S. Sewu S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Keristen Maranatha dan penguji saya pada saat sidang Ususan Penelitian yang 

memberikan masukan kepada saya mengenai penulisan Tugas Akhir ini. 

3. Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali saya yang selama ini 

mendukung saya dalam menyelesaikan Tuga Akhir ini. 

4. Sahabat-sahabat serta senior saya yaitu : Dhandy Ferianto, Jasrivai Nixon 

Manullang, S.H., Jatendra Jhon Wela Hutabarat, S.H., Jess Putra Sidadolog 

Purba, S.H., Emil Gussy, S.H., dan rekan-rekan lain yang masi mau untuk 

mendukung dan membantu saya untuk menyelesaikan Tugas akhir ini. 
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5. Partner terdekat yang mendukung saya pada awal penulisan Tugas Akhir ini 

Fransisca Fitri Herawati TB. 

6. Drs.Bones Sembiring dan Dra.Emmi Saragih selaku kedua orang tua saya yang 

selalu mendukung, mendoakan dan mengingatkan saya untuk tetap semangat 

mengerjakan Tugas Akhir ini. 

7. Sryita CP sembiring dan Bima Ropo RP Sembiring, S.H., selaku adik perempuan 

dan laki-laki saya yang selalu mengingatkan dan mendukung saya untuk tetap 

semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Segenap pihak yang membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu 

baik dosen maupun staf pengajar Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum 

Universitas Keristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan dan ide-ide 

dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

9. Segenap pihak yang memberikan jasa yang tidak sedikit kepada penulis dalam 

penulisan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu (PIC). 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan pihak-

pihak yang bersangkutan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan limpahan 

Rahmat kepada kita semua. Harapan penulis semoga penelitian ini kelak dapat berguna dan jika 

terdapat kesalahan, penulis memohon maaf serta menerima kritik dan saran yang bersifat 

membangun. 

         Bandung, 22 Maret 2017 

         Penulis, 

 

 

         Bemberto A.H Sembiring 
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