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KATA PENGANTAR 

Segla puji syukur dan kemuliaan hanya bagi TUHAN YME, karena atas rahmat, rezeki, 

anugerah serta kekuatan dari-NYA saya dapat menyelesaikan penyusunan skiripsi ini yang 

berjudul “TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN 

DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI DI 

TANGERANG”.  

Pemilihan judul skripsi ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh rasa kepedulian saya  terhadap para 

pengemudi serta petugas lalu lintas yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Dimana 

perbuatan tersebut sering atau banyak terjadi di jalan. Melalui penulisan skripsi ini penulis 

berharap dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi yang membacanya. 

Dalam penulisan skripsi ini, saya banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, 

namun semua dapat teratasi berkat bantuan, baik bimbingan maupun dukungan moril yang 

diberikan oleh semua pihak pada saat ini, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Fachry Bey, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa 

Unggul 

2.  Bapak Wasis Susetio, SH, MA selaku dosen akademis jurusan praktisi hukum yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan segala kemudahan selama saya menempuh kuliah di 

fakultas hukum  

3. Bapak Nugraha Abdul Kadir, SH,MH selaku pembimbing yang telah banyak membantu 

dan memberikan masukan dan arahan pada skripsi ini. 
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4. Seluruh dosen yang telah banyak memnbekali saya dengan ilmu pengetahuan, dosen 

penguji, dan staf pegawai fakultas 

5. Orang Tua tersayang, Bapak Wayan Selamat, dan Mama ibu Sri Manif Kustiati yang 

tidak jemunya mendoakan dan memberikan semangat untuk saya agar terus berusaha, 

terlebih dengan memberikan kesempatan dan mencukupi biaya studiku, biaya yang tidak 

sedikit semenjak saya kecil hingga saat ini. 

(terima kasih untuk usaha keras, nasehat, didikan dan dukungannya) 

6. Saudara-saudara kandungku, (ka Asti, Ka Nova, adik Rekta, adik Puspa, dan adik Fani) 

makasih untuk nasihat, dukungan doa dan saran serta dana, peringatan-peringatan yang 

selalu mendoakan memberikan semangat dan dorongan, serta bantuan untuk selesainya 

studi saya. 

7. Sahabat-sahabatku serta orang-orang terdekatku (Yuni, Martha, Ana,Isti, Rani, Puji, 

Bang Jak, Ka nyoman, Mba Eka)  yang telah membantu, mendukung, medoakan saya 

dalam tenaga, pemikiran sehingga skripsi dapat terselesaikan. 

8. Teman-teman dalam suka dan duka tahun 2006 yang selalu mendukung saya, membantu 

saya dalam pikiran maupun tenaga sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 

9. Polres Metro Jaya Kota Tangerang yang telah membantu saya dalam memperoleh data-

data yang sesuai dengan lalu lintas, yang berhubungan dengan skripsi ini. 

10. Para supir dan pengemudi yang telah meluangkan waktunya agar dapat diwawancarai 

untuk skripsi ini. 

Terima  kasih untuk semua yang takkan terlupakan, khususnya segala doa dan dukungan 

yang diberikan Tuhan Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. 
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Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

sempurna, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

kearah perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

 

 

Jakarta, Februari 2010 
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