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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pencipta, Pemelihara, 

serta Penguasa alam semesta Kepada-Nya semua mahluk bersujud dan kepada-

Nyalah pula akan dikembalikan. Shalawat serta salam sejahtera semoga tercurah 

kepada Baginda yang Mulia Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, 

para sahabatnya dan semoga tercurah kepada kita semua. Dengan mengharap 

ridho Allah SWT semata, Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini dengan judul: “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Koperasi yang 

Melakukan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana dalam Kegiatan Menghimpun 

Modal Penyertaan dari Masyarakat”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

Kelancaran proses penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan 

petunjuk serta kerja sama dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, 

penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini 

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya 

khususnya kepada Ibu, Ayah dan Adik yang penulis cintai, senantiasa 

memberikan bantuan moril dan materil dorongan sampai selesainya study. Ucapan 

terimakasih  serta penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada 

yang terhormat : 

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum. sebagai Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
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2. Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H. sebagai pembimbing 

dalam penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, 

bantuan, petunjuk, waktu dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung, yang telah memotivasi penulis, dari awal sampai selesainya 

penulisan ini. 

4. Bapak Ridawan yang memberikan informasi dalam porses penulisan 

skripsi ini. 

5. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan 

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang telah memberikan 

masukan kepada penulisan skripsi ini. 

6. Teman-teman mahasiswa yang telah membirikan motivasi terhadap 

penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

7. Kepada segenap Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Mudah-mudahan amalan mereka diterima di sisi Allah SWT sebagai 

manifestasi ibadah kepada-Nya. Amin. 

Akhir kata, segala kebenaran hanyalah datang dari Allah SWT, sedangkan 

kesalahan dan kekhilafan itu merupakan kelemahan semua insan, oleh karena itu 

kritik dan saran yang sifatnya membangun dan perbaikan terhadap skripsi ini 

penulis terima dengan senang hati. 
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