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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S.W.T, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul, yang berjudul : “KEWENANGAN DPR-RI DALAM 

PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)” 

Mengingat keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, maka penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik dan 

saran dari pihak manapun yang sifatnya membangun kearah penyempurnaan 

skripsi ini untuk dimasa-masa yang akan datang 

Adapun terlaksananya hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari 

bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik langsung maupun 

tidak langsung yang turut membantu penulis hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih kepada :  

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

Universitas Esa Unggul dan juga selaku Dosen Pembimbing saya, yang 

telah membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk kepada penulis 

selama penyusunan skripsi ini.  
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2. Kepada kedua orang tuaku Bapak H. Mitarsa, S.Sos dan Hj. Nuryati, dan 

juga kepada kakak-kakak saya Nurfitri Yani, S.H, dan Rodjak Nugraha 

Saputra, S.H., dan adik kecil saya Akbar Al-Farizhi, dengan segala 

perhatian dan kasih sayang memberikan doa dan semangat kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

3. Fikri Herdiansah, S.H., selaku orang yang penulis sayang dan selalu 

menemani penulis hingga detik ini. Semoga kita selalu bersama.  

4. Bapak Aliaras Wahid, S.E., M.M., selaku ketua PAMU, yang selalu baik 

kepada penulis.  

5. Seluruh staff pengajar/dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya selama 

penulis menjalani perkuliahan selama ini. 

6. Sahabat-sahabat yang selalu menemani penulis pada masa-masa kuliah : 

Shindy Utami Putri, Mira Tuasikal, dan mantan sahabat Marisa Deviana. 

Terima kasih kawan.   

7. Pak Afandy dan Pak Bowo selaku staff di Universitas Esa Unggul, yang 

selalu menolong penulis.  

8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2009 Universitas Esa 

Unggul yang selalu memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis 

dalam hal perkuliahan maupun persahabatan. 

9. Teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.  
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Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan apabila ada kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini penulis 

mohon maaf.  

Bilahi taufiq wal hidayah, Wasalamualaikum. Wr. Wb. 

 

   Jakarta, 07 Maret 2013 

 

 

 

 


