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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan 

rahmat-Nya yang berlimpah dan tak terhingga diberikan kepada penulis sehingga 

pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini setelah melewati 

perjalanan dan perjuangan melewati ruang dan waktu. 

 Tugas akhir dengan judul “LAPORAN MAGANG DI KANTOR ACS 

LAW FIRM TENTANG PENERAPAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN 

SURAT, PENGGELAPAN, SERTA PENIPUAN DALAM PERKARA 

NOMOR 555/PID.B/2014/PN.JKT.SEL.” ini ditujukan untuk memenuhi 

persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu 

Universitass Pelita Harapan. 

 Penulis secara pribadi menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan 

doa dari berbagai pihak, tidak akan mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam melancarkan 

penulis untuk membuat tugas akhir ini, yaitu kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, nasehat, serta 

perhatiannya selama studi dan penyelesaian laporan magang di Fakultas 

Hukum. 
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2. Ibu Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi 

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Penulis ucapkan 

atas dukungan, nasehat, serta perhatiannya selama studi dan penyelesaian 

laporan magang di Fakultas Hukum. 

3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, dan nasehat 

selama penyelesaian laporan magang dan studi Penulis di Fakultas Hukum. 

4. Bapak Dr. Jamin Ginting, S. H., M. H., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan masukan-masukan, arahan, ide, serta pertolongan dan 

kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

laporan magang ini. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya atas segala waktu yang diluangkan dan perhatian yang diberikan 

terkhusus karena tanpa semua bantuan yang di berikan tidak mungkin rasanya 

tugas akhir laporan magang ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar. 

5. Bapak Dwi Putra Nugraha, S. H., M. H., selaku Pembimbing Akademik 

penulis yang telah banyak memberikan saran-saran penting baik dalam 

persoalan akademik maupun non-akademik, jasa-jasa beliau atas bantuan dan 

semangat yang terus diberikan kepada penulis dalam melewati masa-masa 

perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir di Universitas Pelita Harapan, 

akan selalu terkenang sebagai suatu memori spesial di lubuk hati penulis. 

Tidak lupa, seluruh dosen-dosen dan para staff  Fakultas Hukum Universitas 

Pelita Harapan yang telah banyak mendidik dan memberikan pelajaran 
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berharga serta membantu penulis dalam mengatasi segala urusan teknis dan 

administrasi selama perkuliahan. 

6. Bapak Arif Permono, S. H., selaku pembimbing di tempat penulis melakukan 

kegiatan magang yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas akhir 

laporan magang, tidak luput karena saran dan bantuan beliau yang begitu 

besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat 

waktu. 

7. Bapak Aji Sekarmaji, S. H., M. H., selaku mentor dan pemberi motivasi 

terbesar dalam kehidupan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga 

dapat bekerja dan memiliki kehidupan yang baik seperti beliau. Penulis 

sangat berterima kasih atas bantuan serta saran yang diberikan oleh beliau 

sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir laporan magang 

ini di Universitas Pelita Harapan. 

8. Bapak Reno Rahmat Hajar, S. H., M. H., selaku partner dan mentor di tempat 

penulis melakukan kegiatan magang yang telah memberikan saran serta 

bantuan dan perhatiannya selama di tempat magang, baik untuk dunia 

perkuliahan, kerja maupun kehidupan pribadi penulis. Karena semangat yang 

diberikan oleh beliau juga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

laporan magang ini. 

9. Keluarga kecil penulis yang tercinta terkhusus kepada Bapak dan Mamah 

sebagai orang tua yang paling sabar, kuat, serta emosional dalam menghadapi 

penulis menjalani dunia perkuliahan. berkat dukungan moral, finansial dan 

motivasi yang tidak terbatas membuat penulis sadar bahwa di dunia ini tidak 
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ada orang lain yang begitu pantas untuk dihormati, disayangi, dan dicintai 

kecuali beliau berdua. serta adik-adik kandung penulis yang tercinta yakni 

adek Adis, Rino, Damara dan Meara yang telah menjadi warna-warni terbaik 

yang mengisi lembaran hidup penulis dalam menjalani dunia perkuliahan dan 

sebagai penghibur dalam menyelesaikan tugas akhir laporan magang ini. 

10. Sahabat San Holo penulis, yakni Nopal, Aga, Caleb, Narda, Dandi, Haries, 

Andre, Randy, Cahyo, Adhima, Tegar, dan Herdiko yang telah menemani 

penulis melewati masa-masa perkuliahan dengan penuh canda tawa serta 

pembelajaran dan motivasi. 

11. Saudara-saudara penulis dari Baileys Boys yakni, Tony dan Ihsan yang telah 

menemani penulis sejak kecil hingga saat ini melewati masa-masa 

perkuliahan dengan penuh rasa persahabatan dan mengajarkan sifat bahu-

membahu, serta memunculkan canda tawa dan kegiatan yang sarat dengan 

petualangan sehingga membuat kesan yang dalam di kehidupan penulis. 

12. Sahabat Justice Crew yakni, Agi, Mamet, Nasya, Rebekah, Inez, Sharon, 

Yolanda, dan Wilson yang telah menemani penulis dalam melewati masa-

masa perkuliahan khususnya ketika berada di kost-an, membuat penulis sadar 

bahwa dengan rasa kebersamaan yang kuat mampu untuk membuat segala 

perbedaan yang ada menjadi sangat kecil. 

13. Sahabat Naufal Rivaldi Naymilton dan Raden Roro Syahnaz yang telah 

berada satu atap dengan penulis selama penulis menetap di karawaci, terima 

kasih telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa serta 
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mengajari penulis banyak hal tentang suatu hubungan terutama tentang 

kesetiaan dan kepercayaan. 

14. Sahabat di FAR Law Firm yaitu mas Adi, Bani, Eben, Rizki dan Sarah yang 

telah menjadi teman setia penulis selama penulis menjalankan kegiatan 

magang di kantor, teman saat makan siang maupun teman dalam menjalankan 

tugas. Penulis uscapkan terima kasih karena telah banyak mendukung dan 

memotivasi dalam proses penyelesaian Tugas Akhir Laporan Magang ini. 

15. Sahabat Nabillah Erischa, Nadia P. Prajayanti dan Rebekah Gratia yang telah 

banyak membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan memberikan 

banyak waktu, kesempatan, dan pengalamannya kepada penulis. 

Tidak terhitung berapa banyak pengalaman yang telah dilalui hingga akhirnya 

penulis mampu untuk mengukir tugas akhir ini. 

Penulis berharap karya ilmiah tugas akhir laporan magang ini dapat berguna untuk 

berbagai pihak dan masyarakat luas, juga agar dapat menjadi acuan untuk segala 

bentuk karya ilmiah penulis lainnya di masa yang akan datang. 

 

 

          Karawaci, 7 April 2018 

 

 

       Muhammad Revi Wicaksana 








