
KATA PENGANTAR 

   Puji syukur Penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

pembuatan tesis ini. Berkat, kekuatan dan kasih-Nya telah memungkinkan Penulis mampu 

untuk memilih dan menyelesaikan tesis ini. 

   Penulisan tesis ini merupakan syarat formal bagi setiap mahasiswa/i untuk 

mendapat gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Untuk 

itu Penulis mencoba untuk membuat tesis dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA 

HAK PENYIARAN PIALA DUNIA ANTARA MITRA BISNIS DAN BUKAN 

MITRA BISNIS FIFA DI INDONESIA”. 

   Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini terselesaikan 

secara tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada: 

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

Pelita Harapan. 

2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister 

Ilmu Hukum. 

3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. yang selalu sabar dan 

penuh ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi 

penulis, yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah-tengah 

kesibukan beliau baik mengajar di Program Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, dan 



lain sebagainya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini 

dan memberikan pelajaran berharga selama memberikan bimbingan bagi penulis. 

4. Para dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang tidak 

dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mengajar dan menyumbangkan ilmunya 

kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan seluruh masa akademiknya. 

5. Seluruh karyawan Administrasi dan Perpustakaan Universitas Pelita Harapan yang telah 

membantu dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mencari data-data yang 

diperlukan dalam Penulisan tesis ini serta membantu dalam berbagai permasalahan 

akademik selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 

Pada kenyataannya, walaupun telah berusaha dengan kesungguhan hati dan segenap 

kemampuan, namun masih banyak ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan 

penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun sebagai penyempuraan tesis ini. 

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan 

khususnya bagi praktisi maupun masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat 

dan anugerah-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis 

ini. 
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