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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

Penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas guna memenuhi syarat 

guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Universitas Esa Unggul. Adapun 

judul dari penulisan skripsi ini ialah “Perbuatan Melawan Hukum Dalam 

Pengelolaan Yayasan Pendidikan (Studi Kasus Putusan MA. Nomor 33 

K/TUN/2015)”.  

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja masih banyak terdapat kekurangan -

kekurangannya yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 

yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis telah berusaha menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin,. Oleh karena itu apabila terdapat 

kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan senang hati siap 

menerima saran dan kritik dari para pembaca. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, 

keselamatan, dan selalu mengasihiku. Puji Syukur atas kasihMu, 

penyertaan, pertolongan dan hikmat pengetahuan yang selalu senantiasa 

Engkau Anugerahi dalam hidupku. 
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2. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, selaku Rektor 

Universitas Esa Unggul yang telah memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk menimba ilmu di Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H, M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Universitas Esa 

Unggul. 

5. Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum  

Universitas Esa Unggul. 

6. Ibu Rizka Amelia Azis, S.H., M.M., selaku Ketua Pusat Studi Fakultas 

Hukum Universitas Esa Unggul. 

7. Ibu Fitria Olivia, S.H., M.H., selaku Kepala Lab. Hukum, dan juga sebagai 

Pembimbing Akademik Universitas Esa Unggul. 

8. Bapak Agus Pribadiono, S.H,, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak  memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada Penulis 

dalam menyelesaikan  skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen  Universitas Esa Unggul yang selama ini membantu 

membimbing, mengajarkan, dan memberi support, dan bekal ilmu bagi 

penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Esa Unggul. 

10. DR. Joko Widarto, S.H.,M.H dan Getah Ester Hayatulah, S.H., M.Hum. 

Tim Penguji Skripsi Universitas Esa Unggul. 

11. My Angels: Hellen, Nina, Vallencia, yang selalu memberi dorongan  

moral, yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan 
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selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa 

penyelesaian perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih yang tulus. 

12. Teman - teman mahasiswa seperjuangan angkatan Tahun 2013 Fakultas 

Hukum Universitas Esa Unggul. 

13. Semua pihak yang terkait dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. 

Mengakhiri prakata, penulis dengan segala kerendahan hati 

menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah 

mendukung dan membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya kekurangan dan 

keterbatasan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari 

seluruh pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan 

kepada kita semua. Amin. 

 

        Jakarta, 31 Januari 2017 

Penulis 

 

 

         (Titin Eliana) 


