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KATA PENGANTAR 

  Puji syukur Penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat 

karunia-Nya, Penulis sebagai hambanya telah diberikan dan/ataupun dianugerahkan 

kecerdasan dan berbagai nikmat lainnya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

sebuah maha karya untuk pertama kalinya dijenjang ini yang diberjudul “Tinjauan 

Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anggota TNI Terhadap 

Warga Negara Sipil ( studi kasus putusan pengadilan Militer Jakarta nomor 271-

K/PM II-08/AD/XI/2014) dapat penulis selesaikan dengan keikhlasan. 

  Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 

di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam 

penulisan skripsi ini, saya tidak terlalu banyak menemui hambatan dan kesulitan, 

semua dapat teratasi Karena kesabaran dan rasa percaya saya akan suatu nikmat yang 

akan indah pada waktunya. Selain itu, semua dapat teratasi berkat bantuan, 

bimbingan maupun dukungan baik moril maupun spiritual. Oleh Karena itu saya 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kepada Ibunda R.Supriyanti yang selalu sabar dalam mendidik membesarkan penulis 

sehingga penulis dapat tumbuh dan berkembang sampai saat ini serta mengingatkan 

penulis dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi 

ini sehingga skripsi ini rampung diselesaikan. 

2. Kepada ayahanda Aiptu Supriyono yang selalu mengajarkan untuk bias menjadi 

seseorang yang berarti buat orang lain. 



 

viii 
 

3. Serta keluarga kecil saya dan kakanda saya yang telah menjadi naungan untuk penulis 

dalam mempertajam pengetahuan tentang Ilmu ilmu pendidikan selama berada 

didalam penulisan skripsi ini. 

4. Keluarga Besar R.P Djoyo Purwoto yang merupakan rekan seperjungan yang banyak  

membantu dan menginspirasi serta menasehati  dalam penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Dr.Helvis, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan yang sangat baik dan menginspirasi dalam menyelesaikan skripsi Penulis, 

serta arahan dan pembinaan yang tak kenal Lelah selama Penulis menempuh 

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 

6. Dr. Wasis Susetio, SH.,M.H.,MA., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

7. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

8. Nurhayani, S.H,. M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

9. Seluruh Dosen dan staff serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

10. Sahabat dan teman teman yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar terus 

bersemangat dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan penulis. 

 

  Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang 
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bersifat membangun kearah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Atas bantuan dan 

kerjasama selama ini, penulis hanya dapat mengucap kan terima kasih dan 

mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu serta teman-teman berikan 

mendapat amalan yang setimpal dari ALLAH SWT 

 

 

.         Jakarta, 24 Febuari 2019 

     

        Penulis 

 

       (Reza Kurdiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




