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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

karunianya penulisan sebab hanya dengan ijin-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Kajian Terhadap Tindak 

Pidana Mutilasi dari Perspektif Psikologi Kriminal” dalam menempuh Studi 

S1 di Program Ilmu Sarjana Fakultas 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 Heru Susetyo, S.H.MH 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 : 

1. Bapak Wasis Susetyo SH.,MA.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul. 
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2.  Staf Pengajar serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 

Jakarta.  

3. Hendy dan Ewin yang telah menemani dalam pencarian bahan serta 

meluangkan waktunya untuk membantu proses penulisan skripsi ini. 

Teman-teman seangkatan 2008 Jo, Nopen, Adryan, (Rizki)Ucok, 

Pontang, Risky memet, Ramlan, Ewin, Andi, Togap, Yohanes, 

Wahyudin, Dendy, Reza ibo, Teman-teman Sosialita,Rekan-rekan 

Jaya seal, terima kasih sudah mendukung penulisan skripsi ini. 

4.  Keluarga besar, terima kasih atas semangat dan doanya hingga penulis 

menyelesaikan penulisan ini. 

5. Papa dan mama untuk cinta dan kasih sayangnya serta doa dalam 

penulisan skripsi ini. 

6.  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. 

 

 


