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Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk segala berkat, rahmat

dan  bimbinganNya  sehingga  tugas  akhir  berjudul  “ANALISA  TINDAK  PIDANA

KORUPSI  DALAM  KEUANGAN  BADAN  USAHA  MILIK  NEGARA  YANG

DIATUR DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI” ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini

disusun dalam rangka memenuhi  sebagaian  persyaratan  akademik guna memperoleh

gelar Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Dalam  proses  pengerjaan  terdapat  berbagai  hambatan  dan  rintangan  namun

semua itu dapat teratasi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar –

besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Pelita  Harapan  Surabaya  yang  telah  memberikan  persetujuan  untuk

menyusun tugas akhir ini.

2. Dr.  Sari  Mandiana,  S.H.,  M.S.,  selaku Ketua  Program Studi  Fakultas

Hukum  Universitas Pelita Harapan Surabaya dan Pembimbing I yang

telah  bersedia  membimbing  penulis  walaupaun  ditengah  kesibukan

beliau,  menyediakan  tenaga,  waktu,  pikiran  dan  kasihnya  selama

penyusunan skripsi  ini.  Terima kasih yang sebesar – besarnya dengan

setia dan sabar untuk selalu membimbing penulis. Beliau telah menjadi

sosok Ibu bagi mahasiswa – mahasiwanya dengan selalu mendidik kami

dengan displin,  mengajarkan yang terbaik  bagi  kami,  menjadi  teladan

dan  selalu  mendukung  kami  menjadi  lulusan  sarjana  hukum  yang

berkualitas,  sukses dan bermoral.  Serta  segala  ilmu pengetahuan yang

telah beliau salurkan kepada kami tanpa pamrih.

3. Kukuh Leksono Suminaring Aditya,  S.H.,LL.M selaku Pembimbing II

yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya ditengah kesibukannya
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untuk  selalu  membimbing  dengan  sabar  dan  sukacita,  mendukung,

menasehati, mengarahkan, memberikan saran – saran selama penyusunan

skripsi  ini.  Terima  kasih  telah  menjadi  guru  sekaligus  sahabat  yang

mendukung secara moral dan semangat.

4. Seluruh  dosen  Fakultas  Hukum Universitas  Pelita  Harapan  Surabaya,

diantaranya,  Ibu  Agustin,  Ibu  Andyna,  Pak  Andik,  Pak  Teddy,  Pak

Tandyo, Prof Supancana, Prof Hikmahanto, Pak Ramlan, Ibu Tuti dan

masih  banyak  yang  belum  bisa  penulis  sebutkan  satu  persatu  atas

pengajaran  dan  ilmu  pengetahuan  yang  telah  diberikan  selama  saya

menempuh  studi  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita  Harapan

Surabaya.

5. Seluruh Staf Tata Usaha, ADAK Universitas  Pelita  Harapan Surabaya

yang membantu dalam memberikan sarana pemenuhan tugas akhir ini.

6. Seluruh  staf  keamanan  Universitas  Pelita  Harapan  Surabaya  yang

membantu bertemu dengan dosen pembimbing.

7. Papa, mama, kakak, engso, engkim dan segenap keluarga besar penulis

yang  selalu  mendukung  dengan  mendoakan  penulis  dan  memberikan

bantuan materil maupun moral.

8. Tri Nanda yang sudah banyak membantu dikala saya capek dan memijiti

saya sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik dan seksama dan

dalam tempo yang sesingkat singkatnya

9. Rizki Tri A yang sudah banyak membantu dan mendoakan saya dalam

mengerjakan tesis ini, dan terkadang bisa mendengar keluh kesah dalam

pengerjaan tesis ini. Walaupun kadang sedikit mengganggu saya dalam

mengerjakan tesis ini. Terima kasih banyak atas doa’nya ya si Chubby..

10. Yani Ari Dewi yang cantik dan baik hati selalu menemani saya pada saat

mengerjakan  tesis  ini,  selalu  mendukung dalam keadaan apapun.  Dan

dengan sabar mendengar keluh kesah saya pada saat tidak menemukan

titik  terang  dalam mengerjakan  tesis  ini.  Makasih  ya  Mbak  Yan atas

kebaikan hatinya. Mwuahhh.. 
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11. Nanda yang panggilannya si sapi, yang menemani walau membuat rame

dan  tidak  konsen,  yang  hanya  mengincar  jatah  makanan  tetapi  sudah

bersedia menemani dan memijiti saat kelelahan.

12. Prilly  dan  Mas  Edo  yang  sudah  menyumbang  keripik  dan  makanan

terutama disaat jam-jam genting lapar.

13. Bos Pak Rakhmat dan Pak Joko yang atas kebijaksanaannya memberikan

saya  kesempatan  dan  peluang  untuk  dapat  fokus  pada  tesis  saya  dan

menyelesaikannya tepat waktu.

14. Ko hengky, yang setiap hari jumat selalu mengajak makan, selalu ingat

saya ketika lapar.

15. Mas sarkies, mas timbul dan mas don yang suka melawak dan membuat

candaan  untuk  menambah  semagat  setiap  hari..makasig  untuk  ide

badmintonya juga ya.

16. Mas tedhi, yang membantu menghemat ongkos bensin saya, yang selalu

menyediakan  tumpangan  dan  makanan,  makasih  atas  perhatian  dan

sharing  ilmu  nya  serta  kesabaran  mengajarkan  saya  mengenai  cara

menjadi pengacara.

17. Mbak sukma, Mba dessy, bu titin, inces, kapten, mas vikcy, maya dan

beserta keluarga besar prambanan nomor 5 lainya, yang sangat menerima

saya dan membimbing saya selalu.  

18. Evi Retnowati yang selalu setia menemani, membantu, mendukung dan

menyemangati  penulis.  Sahabat  yang  ada  di  susah  dan  senang,  yang

mengajarkan saya banyak hal dari pengalamanya, yang menjadi sandaran

saya ketika ada masalah dan yang mengenal saya lebih dalam dari orang

lain.

19. Para sahabat-sahabat penulis, dita, anne, spider, suge, siu, nath, oscar, be,

dio, robert, tyo, sandra, thyan dan devina banyak hal yang telah dilalui

bersama,  senyum,  tawa,  canda,  marah,  sedih,  kecewa  namun  tetap

meninggalkan kenangan indah selalu. Mereka yang juga memacu saya

menjadi lebih baik dan menyelesaikan tesis ini.
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20. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

dalam skripsi ini,  yang sudah membantu penulis  untuk menyelesaikan

skripsi ini.

Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum Universitas Pelita

Harapan Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan – rekan mahasiswa. Sekian ,

Tuhan memberkati.

Surabaya, 21 Desember 2018

penulis
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