
vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 

 Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, 

hidayahNya, dan segala karunia yang tak terhingga serta shalawat dan salam senantiasa 

diberikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi tuntunan Akhlak yang 

sempurna sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul 

“Aspek Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Ditinjau Dari Pasal 

374 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel)”, dapat terselesaikan 

secara baik sesuai kemampuan penulis. Penulisan skripsi ini diajukan untuk mencapai gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.  

 Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak mengalami kesulitan-

kesulitan dan hambatan namun tanpa adanya arahan petunjuk, bimbingan serta bantuan dari 

berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, mustahil skripsi ini akan terwujud. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Wasis Susetio, S.H. M.H. M.A. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

2. Bapak Nugraha Abdulkadir, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang terus 

memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat 

selesai. Terima kasih banyak Pak Nugraha atas waktu dan bimbingan yang diberikan 

Bapak untuk saya. 

3. Kedua Orang tua, dan adik-adik penulis yang tercinta, yang tidak henti-hentinya selalu 

memberikan doa dan dorongan semangat kepada penulis selama ini. Kepada kedua orang 

tua, Penulis hanturkan rasa terima kasih yang dalam atas doa, curahan dan belaian kasih 

sayang yang tulus yang telah membesarkan dan mendidik hingga penulis dapat 

menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda. 

4. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat bagi penulis. 
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5. Untuk May sahabat penulis, yang selalu memberikan, doa dan dukungan kepada penulis 

dalam penulisan skripsi ini. Terima banyak May.  

6. Untuk teman-teman Eksekutif angkatan 2009 (Pak Wahyu, bang Daryoto, bang Jordan, 

neng Putri, neng Dian, Fina, Iyos yang terus saling memberikan dukungan kepada penulis 

dari awal kuliah hingga sekarang. Dan juga semua teman-teman kuliah lainnya yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih teman-temanku. 

7. Untuk Supervisor di kantor yaitu Mba Ade dan teman-teman di kantor semuanya yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala bantuannya selama saya tidak 

masuk kerja untuk kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu. 

 

Tiada yang dapat penulis sampaikan selain doa yang tulus semoga kebaikan dan amal 

baik yang telah dilakukan dan diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari 

Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna 

karena tidak terlepas dari kesalahan serta kekurangan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat 

penulis harapkan yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

         Jakarta, 27 Agustus 2013 
          
 
 
 
 
          Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


