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Dengan memanjatkan puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah 

memberikan rahmatnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini yang 

berjudul “ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA 

TRAFFICKING MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” (Studi Kasus Putusan No 

942/Pid.B/2009/PN Tangerang)”.  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Skirpsi ini juga penulis 

persembahkan kepada orangtua penulis sebagai salah satu tanda bakti dan tanggung 

jawab penulis akan keseriusan anaknya meraih gelar sarjana. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari 

berbagai pihak berupa data, informasi, tenaga dan dukungan moril. Untuk itu dengan 

segala kerendahan hati izinkanlah penulis menyampaikan rasa teriam kasih kepada:   

Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah mengabulkan doa-doa penulis dan 

memberi kekuatan agar selalu kuat menjalani hidup. Penulis percaya, semua ini 

adalah yang terbaik buat penulis. 
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1. Buat Bapak dan Mama. Makasih banget atas dorongan semangatnya, sabarnya, 

dan segalanya.  

2. Buat susanti tersayang dan adikku maria magdalena, makasih udah semangati 

abangmu ini. 

3. Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A selaku Dekan Hukum. 

5. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan dan Ketua Program 

Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (UEU). 

6. Bapak Panhar Makawi, S.H., M.H, selaku pembimbing materi yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih juga untuk 

waktunya dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum di Universitas Esa Unggul atas ilmu dan 

bantuan yang telah diberikan. 

8. Pihak pengadilan Negeri Tangerang, yang telah banyak membantu dalam usaha 

saya untuk memperoleh data yang saya perlukan.  

 

 

 

 

 

 



Untuk semua pihak yang telah turut membantu demi kelancaran Skripsi ini, 

penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu mohon maaf kepada 

semua pihak jika terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati. Akhir kata penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  

 

 

     Jakarta, Maret 2013 

 

 

    Bernandus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


