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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan,  

sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN 

KEPAILITAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DIHUBUNGKAN 

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG 

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN 

UTANG” dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan didalamnya.   

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi 

Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak lepas 

dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku pembimbing 

penulisan dan penelitian Tugas Akhir dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Maranatha yang selalu memotivasi, membantu, dan 

membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan seminar 

usulan penelitian ini; 
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2. Bapak Prof. Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku penguji sidang tugas 

akhir yang telah memberikan, motivasi, arahan dan buku-buku hasil penulisan 

beliau dipinjamkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir 

ini; 

3. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung; 

4. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Maranatha; 

5. Ibu Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E. selaku penguji sidang tugas akhir yang 

telah memberikan, motivasi, arahan kepada penulis untuk menyelesaikan 

penulisan tugas akhir ini; 

6. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. selaku dosen yang telah 

memberikan motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan 

penulisan tugas akhir ini; 

7. Bapak Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. selaku dosen hukum kepailitan 

yang telah memberikan, motivasi serta arahan kepada penulis untuk 

menyelesaikan penulisan tugas akhir ini; 

8. Bapak Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.Hum. selaku dosen yang telah 

memberikan, motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan 

penulisan tugas akhir ini 

9. Bapak Yohanes Hermanto Sirait, S.H., LL.M. selaku dosen dan dosen wali 

yang selalu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis;  



ix 
 

 
 

10. Bapak Demson Tiopan,S.H.,M.H. selaku dosen dan dosen pembimbing 

magang yang selalu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis; 

11. Kedua orangtua ayah Eddy Winata dan ibu Moli serta adik tercinta yang telah 

memberikan motivasi, doa, serta dukungan kepada penulis dari awal kuliah 

hingga kini; 

12. Bapak Rio Irwan Saputra, S.H., M.H,. selaku sahabat yang selalu memberikan 

motivasi dan bantuan kepada penulis; 

13. Bapak Mohammad Indra Kelana, S.H., selaku sahabat yang selalu 

memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis;  

14. Bapak Febriadi Ardiwinata, S.H., selaku sahabat yang selalu memberikan 

motivasi dan bantuan kepada penulis;  

15. Vilzha Aulia Vioretha Wibowo selaku kekasih penulis yang selalu membantu 

dan memberi dukungan moril kepada penulis pada setiap proses penulisan 

seminar usulan penelitian ini; 

16. Ine Nurhayati, Yelma Nomida Alvisalia, Raja Igayu M Rizky, Mohammad 

Farid Anwar, Raden M Irfan Affandi, Johonata Davidson, Denis Riskyanto, 

Mohhamad Fatturochman Naufal, Tika Widya, Adel Segina, Widya Paranna, 

Lauditta Soraya, Nuriza Dwi Rahmayani, Hasya Amalia, Irvan Aktivan, 

selaku sahabat penulis serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan 

satu-persatu namanya yang selalu membantu, memberi dukungan, dan 

memotivasi penulis untuk menyelesaikan seminar usulan penelitian ini; 
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17. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan 

ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis. 

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah 

wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga 

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 

Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu 

yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini 

dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri 

maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila 

terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. 

 

Bandung, 11 Desember 2017 
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