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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

“Aku telah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit 

adalah berharap kepada manusia” . ( Ali bin Abi Thalib ) 

 

“Berangkatlah nak..jaga dirimu, akhlakmu, serta 

kehormatanmu.Jadikanlah semua pengalaman pahitmu menjadi sesuatu 

yang membuat kamu selalu ingin mengejar impianmu, doa Mama selalu 

menyertaimu.” (Bandung, 1 September 2013) 

 

“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk masa 

depan. Yang paling penting, jangan berhenti bertanya.”  (Albert Einsten) 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan skripsi ini : 

Untuk Kedua Orang Tua Tercinta, Saudara-saudaraku 

serta Almamater Tercinta. 
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Kata Pengantar 

 

       Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, 

penulisan Tugas Akhir dengan judul “Jenis Perjanjian Antara Bank dan Agen 

dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka 

Keuangan Inklusif (Laku Pandai)” ini dapat diselesaikan. Penulisan Tugas 

Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. 

       Berangkat dari rasa penasaran saya, yang ingin mengetahui jenis perjanjian 

dalam mekanisme Laku Pandai yang merupakan suatu produk yang baru 

diterapkan di Indonesia, mengingat perjanjian tersebut memiliki beberapa 

karakteristik dari beberapa perjanjian yang dikenal di Indonesia. Tugas Akhir ini 

lebih menganalisis terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang 

terjadi antara bank dan agen. Selanjutnya hak dan kewajiban tersebut 

dibandingkan dengan beberapa jenis perjanjian yang dikenal di Indonesia sesuai 

dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

       Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, 

namun juga atas bantuan, do’a serta motivasi teman-teman yang sangat berharga 

dalam proses penulisan tugas akhir ini. Untuk itu perkenankan penulis 

menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan 

bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini: 
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1. Rasa hormat dan ucapan terimakasih dengan setulus hati dan sebanyak-

banyaknya kepada  Bapak Sujitno, S.H., M.Hum selaku dosen 

pembimbing yang telah mengajar saya, membimbing saya dengan penuh 

kesabaran sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu 

Ratna Hartanto, S.H.,LL.M. selalu dosen pembimbing saya yang telah 

membimbing saya dan sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir 

saya ini, yang telah mengorbankan banyak waktu untuk memberikan 

bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan perhatian. 

3. Rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada kedua orang saya tercinta 

Bapak U.Saepulloh dan Ibu Heni Haryani, yang selalu mendoakan disetiap 

langkahnya, meridhoi, memberikan perhatian dan kasih sayang, 

menyemangati dan menghibur saya, mengingatkan saya bangun di 1/3 

malam.  

4. Untuk kakak saya Safitri, adek saya Sri Ajeng serta keluarga besar saya di 

Bandung yang tidak henti-hentinya mendoakan saya, memberikan 

semangat terutama untuk Kakek dan Nenek saya tercinta yang 

mengantarkan saya ke sekolah dari mulai TK sampai mengantarkan saya 

ke kampus perjuangan ini untuk menimba ilmu dengan penuh perjuangan. 

5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Idnonesia, almamater tempat penulis 

menimba ilmu selama 3,5 tahun.  
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6. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia yang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, selalu 

mengajarkan bahwa keadilan di atas segala-galanya, yang terus 

menerapkan nilai-nilai keislaman kepada para Mahasiswa, dan tulus 

melimpahkan ilmunya kepada kami, mahasiswa sebagai penerus bangsa. 

7. Sahabat saya yang selalu menjadi tempat berbagi dengan saya yaitu Rida, 

Ayunda, Vany, Della, Iqra, Mifta, Bagus, dan Annisa yang selalu memberi 

semangat, tempat berbagi suka dan duka. 

8. Dan terakhir untuk kekasih saya sekaligus sahabat terbaik saya, Damar 

Sugeng Utomo yang selama ini selalu mengingatkan saya sholat diawal 

waktu, yang selalu menguji kesabaran saya, yang selalu menjadi teman 

untuk berbagi, bertukar pikiran, serta yang menjadikan saya lebih 

semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

kepenulisan tugas akhir ini. 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun 

yang tertarik kepada permasalahan hukum ini khususnya para mahasiswa dan 

akademisi. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan referensi dan semakin membuat 

kita lebih kritis dalam segala hal.  

       Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih belum 

sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan 

masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil 



xii 
 

penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis 

dan para pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih sekaligus 

permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan 

direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang 

banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.  

       Billahi sabilil haqq, fastabiqul khairat, man wal qalami wa maa yasthuruun.  

 

Yogyakarta, 13 Februari 2017 

 

 

           Nur Afwa Sofia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


