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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-

Nya serta dengan ijin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Skripsi ini yang berjudul “TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI 

INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 

2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” dalam 

menempuh studi S1 di Program Ilmu Sarjana Hukum Universitas Esa Unggul 

dapat saya selesaikan. 

Penulisan skripsi ini merupakan satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Esa Unggul, terima kasih kepada 

Bapak Wasis Susetio, S.H, M.A, M.H sebagai Dosen Pembimbing yang mana 

Beliau dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan petunjuk, 

bimbingan dan arahannya dalam penulisan skripsi ini, dan di sela-sela 

kesibukannya yang sangat padat, Beliau tetap menunjukkan tanggung jawab 

akademisnya selaku Dosen Pembimbing. Atas segala pengorbanannya yang tulus 

dan ikhlas, penulis menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan terima 

kasih yang teramat dalam. 

Penyusunan skripsi ini bukanlah karya pribadi yang terlepas dari 

sumbangsih dan dukungan dari para pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik 

ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan 

menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 
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1. Bapak Rektor Universitas Esa Unggul Ir.Arif Kusuma, sebagai 

pimpinan tertinggi di Universitas Esa unggul. 

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

Universitas Esa Unggul. 

3.  Henry Ariyanto, S.H,M.H selaku penasehat akademik yang selalu 

meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini, memberikan metode 

serta kajian-kajian hukum yang berguna dalam penulisan skripsi ini. 

4.  Staf pengajar serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 

Jakarta. 

5.  Bapak AKBP Audie S Latuheru, SIK yang menjabat sebagai Kasat 

Cybercrime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang telah memberikan 

waktunya untuk wawancara serta bahan-bahan yang berguna bagi 

penulisan skripsi ini.  

6. Terimakasih kepada Bapa dan Mama yang telah memberikan dukungan 

semangat dan doa kepada penulis dalam menyusun  skripsi ini. 

7. Teman-teman seangkatan 2008 Hendry, Noven, Mario, Pontang, Rizky, 

Ramlan, Ewien, Dendi, Andi, Hendy, Yohanes, Jo, Andryan, Rizky 

Akbar, Carmelita, Reza Apriyansyah terima kasih sudah mendukung 

penulisan skripsi ini. 

8. Kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) DKI Jakarta yang terdiri 

dari Reza Maulana Putra, Triana, Easjul, Nike, Fadillah, Yanuar, Ivanie, 

Imam dan Ibu Restu yang telah memberikan motivasi, inspirasi dan ilmu 

dalam menyusun skripsi ini. 
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9.  Keluarga besar, terima kasih atas semangat dan doanya hingga penulis 

menyelesaikan penulisan ini. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. 

Akhir kata sekali lagi penulis menyadari akan segala kekurangan dalam 

penulisan Skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak. Namun harapan 

penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi 

pengembangan ilmu hukum. 

 

 

Jakarta, 3 September 2012 

           Penulis 

 

Togap Parlindungan Simamora 


