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Suingguh bila ia menghendaki terjadinya suatu, cukuplah ia perintahkan; 

“Jadilah!” adan terjadilah ia. 

(Q.S. Yaa Siin: 82) 

 

Fainnama‟al „ usri yusro.. innamal‟ al usri yusro 

Sesungguhnya bersama dengan kesulitan, ada kemudahan, bersama dengan 

kesulitan, ada kemudahan. 

(Q.S Al- Insyirah: 6-7) 

 

Man Jadda Wa Jadda (Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan 

berhasillah) 

Jangan pernah remehkan impian 

Walau setinggi apapun 

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar 

 

Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu 

Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengerjarmu 

Teruslah Berjalan hingga keletihan itu lebih bersamamu 

Teruslah bertahan hingga kefuturan itu future menyertaimu 

Tetaplah berjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu 

Yakin Usaha Sampai ….. 

Halaman Persembahan 
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Karya ini penulis persembahkan kepada: 

Ayahanda dan Almarhumah Ibunda  tercinta yang tak pernah letih mencurahkan kasih sayangnya. 

Kaknda dan Ayunda tercinta yang selalu memberikan perhatian 

Almamaterku, tempatku menimba ilmu yang bermanfaat 

Saudara-saudara seimanku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

serta hidayahnya hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan dengan segala 

kekurangan dan keterbatasan penulis. Sholawat besrta salam semoga selalu 

tercurahkab kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil 

merubah peradaban umat manusia menjadi lebih martabat. 

Alhamdulillah, dengan semua usaha yang telah penulis lakukan serta segenap 

penantian. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “ 

Penetapan tarif  asuransi oleh OJK dalam perspektif  hukum persaingan usaha ” 

Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa 

dalam menyelesaikan Tesis ini masih terdapat kekurangan jauh dari kesempurnaan. 

Dalam menyelesaiakan Tesis ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas 

dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Drs. Agus Triyanta, MA.MH. P.hD. Sebagai ketua Program Pasca Sarjana 

Fakultas Hukum Universitas  Islam Indonesia. 

2. Dr Siti Anisah.S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis, yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, serta pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

3. Seluruh staf administarsi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia. 



ix 
 

4. Kedua orangtuaku, Ayahanda tercinta pemberi arahan berfikir, penanaman 

prinsip, dan seseorang yang membuatku tetap istiqomah hingga tak sadar akan 

ketergantunganku oleh kasih sayangnya, Almarhumah Ibunda tercinta sosok 

penyayangku yang tiada tara, yang tidak pernah lelah memberikan cinta dan 

kasih sayangnya, yang selalu mengerti aku dengan ketidaksempurnaan yang aku 

miliki. 

5. Abangku dan kakak-kakakku. 

6. Keluarga besar, kerabat dekat atau jauh dan semua pihak yang menyayangi dan 

selalu mendoakanku. 

7. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

8. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian tesisku. 

Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan ytang setimpal. 

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa Tesis masih jauh dari yang diharapkan pembaca. Maka dari itu, 

kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. 

Wassalamu‟ alaikum Wr. Wb  

 

Yogyakarta,  18 Januari 2016 

Penulis 

 

(Bonanda Japatani Siregar) 

  


