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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Allahumma shali ala Muhammad wa ali Muhammad 

Simplex veri sigillum, Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah S.W.T.,  atas izin, pertolongan dan karunia Nya-lah maka skripsi ini dapat 

diselesaikan tepat pada waktu. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada 

Junjungan Nabi Besar, Pahlawan Revolusioner umat manusia, Nabi Muhammad 

S.A.W. yang merubah dunia dari dunia gelap menjadi dunia yang terang 

benderang, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan segala 

kekurangannya penulis pun berharap skripsi ini bisa menjadi hadiah bagi orang 

tua serta bagi banyak pihak. 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang 

kesarjanaan pada Program Kekhususan Penegakan Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan judul “KEDUDUKAN KPK 

DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TAHUN 2002 JO UU NO. 8 

TAHUN 2010”. 

Penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dikatakan sempurna 

dalam pembuatan Skripsi ini, baik dari segi penguasaan materi maupun dari 

teknik penulisan laporan yang baik, mengingat adanya keterbatasan kemampuan 

yang penulis kuasai. Oleh karena penulis sangat menghargai saran ataupun kritik 
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yang bersifat membangun dari khalayak umum sekalian, guna tercapainya 

kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. 

Kesulitan-kesulitan yang penulis temui dalam pembuatan skripsi ini tidaklah 

begitu berarti ketika adanya pihak-pihak yang selain berjasa dalam pembuatan 

skripsi ini, untuk itu maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibunda tercinta Iip Kurliah, S.Pd. dan Ayahhanda Kapten CAJ. Asep 

Rianda., yang senantiasa penulis hormati dan sayangi, yang telah setia selalu 

memberikan dorongan secara moril maupun spiritual. Restu dan do’a kalian 

selalu menjadi kekuatan, semangat dan motivasi penulis. 

2. Nonince Irianti, S.Pd. dan Sertu Aji Sopandi sebagai Kakak tercinta yang 

selalu mengingatkan dalam menyelesaikan penelitian ini, serta keluarga 

besar penulis. 

3. Yth. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing 

yang telah berkenan membimbing penulis sampai selesainya penulisan 

skripsi ini. Arahan, bimbingan, kepakaran serta kesabaran beliau sangat 

diperlukan oleh penulis, untuk itu penulis senantiasa mendoakan semoga 

selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah SWT. 

4. Yth. Bapak Deddy Hernawan, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

5. Yth. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
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6. Yth. Ibu N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

7. Yth. Bapak Agus Mulyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

8. Yth. Ibu Hj. Saptosih Ismiati, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali yang selalu 

memberikan masukan kepada penulis. 

9. Yth. Ibu Melani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Penegakan Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

10. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang sulit 

untuk disebut satu persatu dalam penulisan ini mengingat keterbatasan 

ruang. 

11. Yth. Rakanda, sahabat, dan panutan penulis, Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., 

Mantan Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Pasundan Periode 

2012-2013 sebagai Ketum yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. 

Selalu setia telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dari 

awal hingga akhir, selalu memberikan motivasi yang tak terhingga yang 

sangat bermanfaat bagi penulis, jasamu tak kan terlupakan. 

12. Sang kekasih yang selalu memberikan do’a, motifasi, dukungan, bantuan, 

serta selalu setia terhadap penulis. 

13. Sahabat-sahabat penulis yang berkumpul dengan nama “7 Icon” yaitu  Arif 

Ginanjar, Agung Sandy Wijaya, Barkah Nugraha, Zamzam Hudaya dan 

Galih Dwi Septian yang selama ini selalu memberikan dorongan positif 

kepada penulis. 
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14. Buat teman-teman D_CLASS™, yang selalu membuat hari-hari penulis 

banyak mengeluarkan energi karena banyak ketawa-ketawa bareng sama 

kalian dan terima kasih banyak atas supportnya, kalian keluarga kecil di 

Kampus Tercinta. 

15. Teman, Sahabat, Pengurus dan Keluarga Besar yang tergabung dalam 

United Indonesia Member Of Bandung ( UI MoB ), MoB Legend, Futsal 

MoB yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas support dan 

do’anya. 

16. Teman, Sahabat, Pengurus dan Keluarga Besar yang tergabung dalam 

United Unpas  yang merupakan Komunitas yang dibentuk oleh penulis yang 

selalu memberikan semangat untuk lebih maju yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu terima kasih atas support dan doanya. 

17. Rekan kerja event yang tergabung di Lacomm Bandung, yang selalu 

memberikan masukan dan semangat untuk penulis. 

18. Rekan kerja event SuperSoccer, yang selalu memberikan masukan serta 

semangat dalam kegiatan apapun. 

19. Rekan Pengurus IFFA Bandung, walaupun belum lama bergabung tapi 

kalian luar biasa. 

20. Teman-teman sepermaina penulis, Minimallize, kalian sungguh luar biasa. 

Akhir kata penulis mengucapkan “Alhamdulillah Hirobil Alamin” yang 

sudah tentu dengan keterbatasannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

namun demikian penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat  memberikan 

suatu manfaat dan masukan bagi yang memerlukannya. Semoga Allah SWT 
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senantiasa melimpahkan rahmatnya, kemudahan dari setiap kesulitan yang kita 

hadapi, serta memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang 

telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  Amin. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Bandung, 1 Mei 2014 

 

 

Penulis 

 

 

 


