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memberikan bimbingan, rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat membuat 
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berjudul “Legal Standing Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dikaitkan Dengan 

Batas Akhir Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang atas Badan Usaha yang 

Pailit”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan 

studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul agar dapat mencapai gelar S-2 

(Magister Ilmu Hukum) 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 
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penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Adapun ucapan terima kasih penulis 

tujukan kepada : 
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tesis ini. 
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Universitas Esa Unggul yang telah banyak memberikan Ilmunya; 

6. Ibu Indri, Ibu Osi dan seluruh staf serta karyawan Program Pasca 

Sarjana  Universitas Esa Unggul yang selama ini telah banyak 

membantu  

7. Seluruh rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa 

Unggul dan semua teman-teman mahasiswa yang penulis tidak dapat 

sebutkan satu-persatu. 

8. Keluarga yang tersayang, Papanya anak-anak, Arka, Aira dan orang 
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Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelas Magister Hukum, Penulis 

berharap agar penulisan tesis ini bermanfaat bagi semua yang membacanya. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. 

Akhir kata Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat 

kesalahan pada penulisan Tesis ini baik materi maupun teknis. Semoga Allah 

SWT membalas semua kebaikan orang-orang yang telah membantu Penulis dalam 

menyelesaikan penulisan Tesis ini. 
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