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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga Tugas Akhir dengan judul “TES 

KEPERAWANAN DALAM KASUS ATLET SENAM ARTISTIK DITINJAU 

DARI HAM”  ini dapat diselesaikan.  

 Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan, 

Surabaya. 

 Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta doa dari 

berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat selesai tepat waktu. Oleh karena 

itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak 

yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir, yaitu 

kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, Bapa, dan Sahabat saya 

yang selalu menemani saya di kala senang maupun sedih, yang tidak 

pernah meninggalkan saya walaupun saya sering mengecewakanNya, 

terima kasih karena kasih yang tak terhingga yang telah Kau berikan. 

Tanpa Yesus, saya tidak bisa dan bukanlah apa-apa. Segala pujian, 

hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. 

2. Dr. Ronald, S.T., M.M., CSMA, CDM, PMA, selaku Associate Dean 

Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terima kasih banyak karena telah 

menyetujui Tugas Akhir dari penulis. Semoga Tuhan Yesus selalu 

membalas kebaikan dari Bapak. 



vi 

 

3. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum 

serta Dosen Pembimbing I. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah 

diberikan selama penulis menempuh jenjang pendidikan S1 di UPH 

Surabaya, juga atas kesabaran, pikiran, serta menyediakan waktu dan 

motivasi yang telah diberikan dalam proses pengerjaan Tugas Akhir. 

Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan Ibu. 

4. Agustin Widjiastusi, S.H., M.Hum.  selaku Dosen Pembimbing II. 

Terima kasih banyak atas ilmu, kesabaran, tenaga, pikiran, serta 

menyediakan waktu untuk membimbing penulis, dan memberi banyak 

semangat kepada penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir, sehingga 

penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir. Terima 

kasih juga atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh 

jenjang pendidikan S1 di UPH Surabaya. Semoga Tuhan selalu membalas 

kebaikan Ibu. 

5. Dr. Paula, S.H., M.Kn., M.H selaku Dosen Penguji. Terima kasih 

banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh 

jenjang pendidikan S1 di UPH Surabaya, juga atas kesediaan waktu, 

tenaga, dan pikiran yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan Ibu. 

6. Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H selaku Dosen Pembibing 

Akademik penulis di UPH Surabaya, yang juga banyak memberikan ilmu 

yang bermanfaat bagi penulis. Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan 

Ibu. 
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7. Seluruh dosen UPH Surabaya, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, 

terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat juga atas 

pengorbanan waktu, tenaga, serta pikiran yang diberikan, sehingga 

penulis banyak memperoleh ilmu sebagai bekal dalam masa depan. 

Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan Bapak dan Ibu. 

8. Seluruh staff dan karyawan UPH Surabaya, terutama untuk TU dan Adak, 

terima kasih banyak atas bantuannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir. Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan 

Bapak dan Ibu. 

9. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama, yang selalu mendukung saya, baik 

saat saya senang dan kesusahan, terima kasih banyak atas doa, kasih dan 

dukungan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat berjuang 

untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Doa dan dukungan Papa dan Mama 

sangat berarti bagi saya. Tuhan selalu memberkati Papa dan Mama. 

10. Kedua saudara penulis, Ce Natasha dan Michelle, terima kasih banyak 

atas dukungan dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini, terima kasih banyak telah menjadi saudara yang peduli, dan 

menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Semoga Tuhan selalu memberkati Cece dan Michelle. 

11. Connect Group East Youth 51, saudara-saudara saya dalam Kristus, 

terima kasih banyak atas dukungan dan doanya, terutama untuk Ce Joice 

yang menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan banyak motivasi 

dan inspirasi kepada penulis, dan Ratna, yang selalu memberikan 
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dukungan doa, sehingga penulis merasa tidak sendirian dalam menjalani 

hidup.  

12. Hogwartz Girls, Adeline Margaret, Agnes Bleker, Caylene Karissa, 

Laurencia Claudia, Stephanie Vanessa Ginzel, sahabat-sahabat penulis, 

terima kasih banyak atas dukungan, perhatian, dan persahabatan selama 

kita berkuliah di UPH Surabaya. Penulis harap persahabatan ini tidak 

hanya selama kita berkuliah saja, namun juga di masa depan nanti kita 

semua dapat terus bersahabat. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati 

kalian semua, dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. 

13. Natashia Midori, yang dengan lagu-lagunya di Spotify memberikan 

kekuatan serta motivasi bagi penulis untuk terus bersemangat dalam 

menjalani hidup, menyelesaikan Tugas Akhir, dan mengingatkan bahwa 

Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan penulis. Tetap menjadi berkat 

dan Tuhan Yesus selalu memberkati. 

14. @thepotterandhisclay di Instagram, melalui postingan dan storiesnya, 

selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk terus berjuang dan 

percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong saya lagi dan lagi. Tetap 

menjadi berkat bagi sesama dan Tuhan Yesus memberkati segala yang 

dikerjakan dalam hidup. 

15. Levi Ackerman, yang memberikan senyum dan kebahagiaan bagi penulis, 

memotivasi penulis untuk terus berjuang, serta menjadi seorang inspirasi. 

Terima kasih karena sudah bekerja keras, penulis harap dunia dapat 

memberikan hal-hal yang terindah. 
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16. もさを (Mosawo), dengan lagu-lagunya yang manis dan menyentuh hati 

membantu penulis melewati masa-masa suntuk mengerjakan Tugas 

Akhir. Terima kasih banyak untuk karyanya dan tetaplah berkarya.  

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang 

telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi bagi penulis. 

Terima kasih banyak. 

Akhir kata, semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang diberikan oleh 

semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Penulis berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah 

wawasan bagi pembaca, serta bermanfaat untuk perkembangan Ilmu 

Hukum ke depannya.  

       

Surabaya, 26 September 2020 

   

       

Penulis 
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