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Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan pemilik seluruh alam 

semesta atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir yang berjudul “Implikasi Penerapan Peraturan Penambahan Modal 

Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Pada PT MNC 
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keleluasaan yang diberikan bagi Penulis dalam mengimplementasikan 

berbagai gagasan ke dalam Tesis ini 
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melengkapi materi penulisan Tugas Akhir ini 

5. Semua Dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di 
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6. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang 

telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian 

7. Ayahanda dan Ibunda Penulis, terima kasih untuk segala cinta kasihnya, doa 

tulus yang tidak pernah berhenti, kesabaran juga kesigapannya, yang selalu 

menjadi tempat paling nyaman untuk pulang dan berbagi mengenai segala hal. 

Serta untuk Zserly Yusyar dan Rexcel Pabian, terima kasih telah menjadi 

bagian dari hari-hari Penulis dalam berbagi suka maupun duka. 

8. Seluruh rekan seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Batch X 

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan bantuan, 

semangat, dan kerja sama yang baik selama menempuh perkuliahan di 
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10. Serta semua pihak yang telah membantu Penulis dan tidak dapat disebutkan 

satu persatu, terima kasih atas kesediannya, semoga Tuhan selalu memberikan 

berkat berlimpah bagi kehidupan kalian. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak keurangan dan jauh 

dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
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bahan kajian dan pustaka serta pengembangan ilmu pengetahuan. 
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