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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat dan karunia yang telah diberikan kepada Penulis selama menjalani 

penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikannya tepat pada 

waktunya. Sesuai dengan yang tercantum pada halaman depan skripsi ini, maka 

judul yang dipilih oleh Penulis adalah “Tinjauan Hukum Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak”. 

Selama proses penulisan skripsi, Penulis mengalami berbagai macam 

pengalaman, baik suka maupun duka. Dalam kesempatan ini, penulis juga 

berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan 

bantuan kepada penulis selama proses menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu: 

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

Hukum Universitas Pelita Harapan. 

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

Universitas Pelita Harapan 

3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua 

Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 

4.  Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A. selaku Pembimbing  

yang telah banyak membantu Penulis dalam proses penyelesaikan 

penulisan skripsi dengan penuh kesabaran serta memberikan arahan 

dan telah meluangkan waktunya serta memberikan ilmu-ilmu yang 
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bermanfaat. Berkat saran, ide, pertolongan serta bimbingan yang 

diberikan oleh bapak maka Penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 

5. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dosen 

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan 

membagikan ilmu kepada Penulis, serta Penulis juga ingin 

mengucapkan terima kasih kepada para staff sekretariat yang telah 

membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis. 

6. Keluarga Penulis yaitu Linda Susanti Tabeta, Riyan Adiputra Johan, 

dan Clario Adorabel Johan yang selalu memberi dukungan, bantuan 

dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan untuk Penulis selama masa 

perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, karena tanpa dukungan, 

doa dan kesabaran mereka, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. 

7. Teman-teman penulis yang selalu mendukung dan menyemangati 

penulis selama menjalankan studi Strata Satu Sarjana Hukum yaitu 

Stephanie, Wren Hernando, Jason Gouwandi, Putra Dharma, Kevin 

Iskandar, Aditya Hendratmoko, David Ariesta dan selanjutnya yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

semangat dalam penulisan laporan magang ini sampai pada akhirnya. 

8. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu yang penulis tidak dapat 

sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk dukungan dan bantuannya; 
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Penulis berharap agar karya ilmiah yang penulis buat ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi acuan untuk karya ilmiah 

selanjutnya dimasa yang akan datang. 

Karawaci, 2 Desember 2016 

Penulis, 

 

 

           Kevin Rahadyan Johan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












