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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT  karena berkat limpahan rahmat, 

karunia, dan kasih sayang-Nya skripsi ini dapat terselesakan. Shalawat dan salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemberi petunjuk dan 

pemimpin bagi seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.  

 Skripsi ini berjudul “Perlindungan Aset Nasabah Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan 

Pemodal (Investor Protection Fund) Akibat Pailitnya Perusahaan Efek”. Yang diajukan guna 

memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang. 

 Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam 

penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang 

terhormat, terkasih, dan tersayang: 

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 

2. Ibu Siti Hamidah, S.H., MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata. 

3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah 

banyak memberikan masukan, bimbingan dan kesabarannya. 

4. Bapak Heru Prijanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah 

memberikan arahan berfikir bagi penulis serta membimbing dengan penuh kesabaran dan 

motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah dengan sabar 

memberikan ilmu serta berbagi pengalamannya sampai pada tahap penulisan skripsi. 

6. Bapak Bekti Anuwar, yang telah memberikan informasi serta bahan-bahan yang 

berkaitan dengan skripsi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugito dan Ibu Siti Komariah, atas segala kasih sayang 

yang berlimpah, semangat, kerja keras, penyuplai dana dan doa yang tiada henti terucap 

sehingga penulis dapat memperoleh gelar kesarjanaan. 
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8. Saudara Kandung  Mas Sigit dan Mba Tria , kakak ipar Mba Mawar dan Mas Haris, serta 

Keponakan kerucil-krucil (Faqih, Aulia, Fadil), yang selalu menyemangati dan 

memberikan kasih sayang serta memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabatku Nadiah, Filia, Novy, Vanina, Adel, Analisa, Ane, Vifi, Veny, dll , 

kalian telah menjadi pendengar yang baik, keluarga, sahabat seperjuangan dari maba 

hingga lulus dan untuk selamanya, yang selalu memberi keceriaan, kegalauan, kesedihan, 

dukungan, informasi, doa, dan semangatnya. Semoga tali persahabatan kita tetap terjaga 

dan kita semua menjadi orang sukses dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. 

10. Teman-teman kosan tecno, yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasinya 

semoga tali silaturahmi tetap terjaga sampai nantinya. 

11. Seluruh teman-teman FKPH, KSR, BRUIDSCAFT, BLC, terima kasih atas pengalaman 

yang pernah kalian berikan. 

12. Seluruh teman-teman angkatan 2010, kakak tingkat, serta adek tingkat yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan 

banyak bantuan kepada penulis. 

 Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal 

oleh ALLAH SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga 

masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata 

penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis 

melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Namun semoga karya skripsi 

ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

   

Malang, April 2014 
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