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KATA PENGANTAR 

 

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena  atas 

rahmat dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG 

DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN 

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR: 34/Pdt/2017/PT YKK 

TANGGAL 9 AGUSTUS 2017)” dengan tepat waktu. Adapun tugas akhir ini 

dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister 

Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan. 

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang terkait dan yang berperan dalam penulisan ini, 

yaitu kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum, 

Universitas Pelita Harapan.  

2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., L.LM. selaku Ketua Program Studi Magister 

Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan. 

3. Ibu Dr. Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen 

Pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan 

ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi 

kemajuan Penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di 

tengah-tengah kesibukan beliau.  
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4. Para dosen Program Studi Magister kenotariatan, Fakultas Hukum, 

Universitas Pelita Harapan yang memberikan ilmunya kepada Penulis selama 

Penulis menjalankan studinya. 

5. Para staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan yang telah membantu proses berlangsungnya 

perkuliahan dan terkait urusan administratif dari perkuliahan (Ibu Steffi Yan 

dan Ibu Rosa). 

6. Dymas Satrioprojo, S.H., L.L.M, suami penulis “my partner in life”, yang 

telah memotivasi Penulis untuk mengambil studi Kenotariatan dan kemudian 

selalu memberi doa dan dukungan agar Penulis dapat segera menyelesaikan 

studinya dan mendapat kesuksesan di masa depan. 

7. Anak-anakku terkasih, untuk Immaculata Josephine Kaleia Sarita Prajanti, 

gadis kecilku, terima kasih yang sudah sangat mengerti dan memaklumi disaat 

bunda harus kerja dan akhirnya memutuskan untuk berhenti tetapi bunda 

sekolah lagi, dan William Joseph Alterio Kusumapraja, bayi gembulnya 

bunda, yang telah menemani bunda kuliah selama Sembilan bulan diperut 

bunda, tetapi setelah itu harus sering bunda tinggal dengan kesibukan kuliah, 

bunda mencintai kalian anak-anakku sayang, semoga kelak bunda bisa 

menjadi notaris yang baik dan kelak bermanfaat untuk kalian dan masyarakat. 

8. Orangtuaku, khususnya mama, yang selalu mendoakan kami anak-anaknya 

walaupun kami sudah dewasa dan berkeluarga, yang sempat khawatir karena 

anaknya berhenti kerja dari pekerjaan yang sudah terjamin, terima kasih untuk 

doanya, dan maafkan pula yang telah menyita waktunya kembali untuk 

menjaga cucu-cucunya lagi. 
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9. Kedua mertuaku, terima kasih untuk kasih sayang Bapak dan Ibu yang sudah 

menyayangiku seperti anaknya sendiri, untuk doa dan dukungannya, dan 

waktunya untuk menjaga dan merawat cucu-cucunya. 

10. Don Bosco Andrianto, kakakku. 

11. Jovita Adyarani, adik iparku. 

12. Teman-teman seperjuangan Batch VIII Kelas Weekends Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang sangat solid 

dan kompak, selalu berbagi serta saling mendukung satu sama lain, khususnya 

Alia Kasih, S.H., M.Kn, Hera Septi Astuti, S.H., M.Kn, Mifta Nur Rizki, S.H., 

M.Kn, Yessi Anggraini, S.H., M.Kn, tidak mudah untuk menempuh 

Pendidikan lagi di usia yang tidak lagi muda, terlebih bidang pekerjaan yang 

sebelumnya jauh berbeda dengan bidang kenotariatan dan kehamilan yang 

lemah sehingga beberapa kali mengharuskan Penulis untuk beristirahat, tanpa 

dukungan dari kalian Penulis mungkin akan mengalami hambatan dalam 

menempuh Pendidikan ini,  semoga di masa mendatang kita menjadi Notaris 

dan PPAT yang andal dan terpercaya. 

13. Semua pihak yang mohon maaf tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, 

karena tanpa dukungan dan kontribusi dari anda semua, saya tidak akan 

mungkin menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

dalam substansi maupun penulisan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik 

dan saran akan sangat Penulis hargai. Semoga tugas akhir ini memberikan 

tambahan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang 

Kenotariatan. 
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Jakarta, 7 Januari 2019  

Penulis, 

 

Raden Roro Franzeska Lasma Andrianti 








