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KATA PENGANTAR 

 

Lima  tahun perjalanan bukanlah waktu  yang  singkat.   Banyak hambatan datang 

silih berganti, suka dan duka bergulir  laksana  roda pedati.   Mengiringi selangkah demi 

selangkah dalam menempuh pendidikan strata satu di Kampus Emas tercinta.  Akhirnya 

dengan mengucap    Puji  dan  syukur  kehadirat  Allah  SWT  Yang   Maha  Pengasih  dan 

Penyayang,  karena  berkat  rahmat,  karunia  serta  petunjuk‐Nya  lah  penulis  dapat 

menyelesaikan    skripsi  dengan  judul  “  ANALISA  YURIDIS  PENGGUNAAN  KEKUATAN 

ANGGOTA  KEPOLISIAN  DALAM  PENANGGULANGAN  AKSI  UNJUK  RASA    (  Studi  Kasus 

Putusan No. 1272  /PID.B/2004/PN.JKT.PST )”. 

Dalam  pengerjaan  skripsi  ini  tentunya  banyak  mengalami  hambatan  dan 

kesulitan.   Namun,  Alhamdulillah  karena  penulis  dapat melewatinya  dengan  bantuan 

dari pihak‐pihak yang telah memberikan bahan materi, ide dan sarannya kepada penulis. 

Pada kesempatan ini penulis  ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa 

pihak yaitu, 

1) Allah SWT yang telah menciptakan penulis dengan segala 

kelebihan maupun kekurangannya. 

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

Universitas Esa Unggul yang penulis hormati dan idolakan  karena 

gaya mengajar beliau yang serius, terarah namun tetap santai dan 

penuh canda. 
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3) Zulfikar Judge, S.H, M.Kn selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul yang telah memberikan masukan berharga 

kepada penulis pada saat sidang proposal. 

4) Panhar Makawi, S.H, M.H selaku Pembimbing Skripsi dan Dosen 

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang penulis hormati atas 

kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

5) Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu yaitu antara lain:  Fokky Fuad, S.H 

sebagai dosen di hari pertama penulis menempuh perkuliahan 

hingga Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H, M.H, M.E, CFP sebagai 

dosen di hari terakhir penulis menempuh perkuliahan, lima tahun 

kemudian. 

6) Bang Black yang telah banyak membantu kelancaran pembayaran 

administrasi penulis. 

7) Orang Tua, Adik perempuan kecilku dan seluruh keluarga yang 

selalu menjadi bahan bakar semangat penulis untuk dapat 

menyelesaikan perkuliahan. 

8) Paman Guo Jing, si Pendekar Utara yang selalu mengajarkan 

kejujuran, ketekunan, kerja keras dan pantang menyerah kepada 

penulis. 

9) Bripka Nenden Juhriyah, AmKeb. Dan Bripka Taufik, Amd, di 

Urkes Bag sumda Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang selalu 
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siap memback up tugas-tugas penulis dikala penulis 

bergentayangan mencari referensi ke seluruh penjuru kota. 

10) Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2006 sampai 2011 

yang pernah berjuang bersama-sama dalam satu kelas.  

11) Seluruh bapak-bapak security di area parkir Universitas Esa 

Unggul yang telah menjaga RX-King si belalang tempur penulis. 

12)  Kepada seluruh Staff Jajaran Pengadilan Negeri Pusat yang sudah 

mendukung penulis dengan memberikan data-data pendukung 

Skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


