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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan 

membimbing saya dengan memberikan otak dan pikiran yang jernih, kesehatan, 

kekuatan hati, kesabaran, dan pengharapan sehingga saya dapat menyelesaikan 

penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Perbuatan Berlanjut dalam Tindak 

Pidana Korupsi”, dengan baik dan bisa memperoleh hasil yang memuaskan. 

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik 

guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum, Universitas Pelita Harapan 

Surabaya. 

Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan rasa terima kasih yang 

tulus dan mendalam kepada: 

1. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan Surabaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas 

waktu dan perhatian yang telah ibu curahkan untuk membimbing saya mulai 

dari awal saya berkuliah sampai dengan masa penyusunan Tugas Akhir ini. 

Saya masih  mengingat saat ibu menelepon saya untuk wawancara beasiswa 

dan saya juga berterima kasih bahwa ibu memberikan saya kesempatan untuk 

memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bangku universitas 

melalui beasiswa yang saya peroleh. Terima kasih untuk usaha ibu 

memperjuangkan dan membela nasib kami sebagai mahasiswa. Saya tahu 

bahwa yang ibu lakukan, kedisiplinan dan pendidikan keras yang ibu berikan 

adalah demi kebaikan kami mahasiswa Angkatan 2009. Saya juga berterima 

kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti 

berbagai perlombaan di luar kampus sehingga pengetahuan dan pengalaman 

saya bertambah. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan ibu sehingga 

saya memenangkan beberapa kali lomba di tingkat nasional. 

2. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya. Tawa riang dan gurauan bapak 

selalu mencairkan suasana. Terima kasih atas kesabaran yang tekah diberikan 

dalam membimbing dan mendidik kami. Saya minta maaf jika dahulu saya 

pernah marah sekali karena nilai saya di mata kuliah Hukum Adat yang bapak 



ajar jelek sampai-sampai saya membuang hasil ujian saya ke tong sampah. 

Terima kasih untuk meluluskan saya dengan nilai baik pada mata kuliah 

bapak. 

3. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas 

segala perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk membimbing saya. 

Pendapat yang ibu berikan sungguh sangat membantu saat saya kebingungan 

dan mengalami kebuntuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Terima kasih 

atas kerjasama dan bantuan yang sangat mengarahkan saya kepada “jalan 

yang benar” dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  

4. Hans Edward Hehakaya,S.H. yang bukan hanya menjadi Dosen, namun juga 

merupakan figur seorang ayah bagi saya di kota perantauan ini. Terima kasih 

untuk saran-saran yang bapak berikan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, 

dan juga nasehat-nasehat tentang kehidupan yang bapak berikan. Terima 

kasih untuk tempat dan fasilitas yang sudah bapak sediakan untuk saya 

selama ini, terlebih untuk perhatian dan perlakuan seperti seorang anak yang 

bapak berikan kepada saya.  

5. Agustin Widjiastuti,S.H.,M.H. selaku Dosen. Terima kasih atas waktu dan 

perhatian yang telah ibu berikan untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya 

juga sangat menikmati waktu-waktu bersantai bersama ibu saat makan siang 

ataupun jam istirahat. Terima kasih untuk buku-buku yang ibu berikan, 

sungguh dapat menambah pengetahuan saya. 

6. Ibu Rosalinda, Ibu Andyna, Pak Suhariwanto, Pak Emmanuel Sujatmoko, Pak 

Wisnu Dewanto, Pak Marthin Suryana, Pak Mulyo, Pak Afdol, Ibu Liliek, Ibu 

Paula, Pak Tandyo Hasan, Pak Andi, Ibu Aurelia, Ibu Amelya, Ibu Go 

Lisanawati, Pak Sugeng, dan Ibu Anita selaku Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terima kasih atas segala ilmu dan 

bimbingan yang sudah diberikan selama 7 semester ini sehingga saya bisa 

menjadi seorang Sarjana Hukum yang kompeten. Terima kasih pula kepada 

Pak Koentjoro Angkawidjaja selaku Dosen sekaligus Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan yang telah memberikan banyak nasehat hidup kepada saya. 

7. Kedua orang tua saya, Papa Widiprianto dan Mama Sri Yuniati. Terima kasih 

untuk segala jerih lelah sehingga saya dapat bersekolah di Universitas Pelita 



Harapan Surabaya. Terima kasih untuk semua didikan dan bimbingan 

sehingga saya selalu bisa menjadi yang terbaik di kampus. Terima kasih 

untuk kesabaran dan pengampunan yang Papa-Mama sudah berikan saat saya 

berbuat salah. Terima kasih untuk doa yang tiada pernah berhenti untuk 

keberhasilan saya. Papa-Mama yang setiap hari bangun sangat pagi untuk 

bekerja, saat orang lain masih terlelap, merupakan motivasi saya untuk 

membahagiakan Papa-Mama kelak supaya Papa-Mama tidak perlu bekerja 

keras lagi. Terima kasih untuk semuanya, kata-kata ini tidak akan cukup 

untuk mengungkapkan betapa saya mengucap syukur dapat  memiliki orang 

tua seperti Papa dan Mama. 

8. Adik-adikku Stephania Yordan dan Cahya Kharisma Yokhanan, yang telah 

menjadi teman bermain dan bertengkar selama ini. Untuk adikku Stephania 

Yordan, cepatlah susul kakakmu ini dan jadilah seorang Sarjana Psikologi 

yang sukses dan kelak membawa keluarga ke keadaan yang lebih baik. Untuk 

adikku Cahya Kharisma Yokhanan, sekolah yang pintar supaya bisa pergi ke 

Amerika. Keluargaku mungkin belum bergelimangan harta, tapi aku sangat 

bersyukur memilikinya karena aku bergelimangan kasih di tempat ini, tempat 

yang aku sebut rumah. 

9. Sahabat-sahabatku Yap Robby Sanjaya, Yuyun Fiesta Handayani, Fitri 

Aprilia Candra, dan Michael Samosir. Terima kasih sudah menemaniku 

selama hampir 4 tahun ini. Yap Robby Sanjaya, terima kasih telah menjadi 

pendengar yang baik disaat aku galau menyusun Tugas Akhir dan menjadi 

teman bicara dalam pembicaraan yang tidak jelas arahnya. Yuyun Fiesta 

Handayani, terima kasih atas telinga yang kamu sediakan untuk mendengar 

keluh kesahku walaupun terkadang kamu susah dihubungi. Fitri Aprilia 

Candra, terima kasih untuk segala macam barang yang pernah aku pinjam dan 

pernah menjadi teman sesama anak kos yang sangat perhatian. Michael 

Samosir, terima kasih untuk perhatianmu dan semangat serta teman berbagi 

pikiran kritis. 

10. Teman-teman seperjuangan FH UPH Angkatan 2009. Terima kasih untuk 

semua kenangan selama ini. Viva Fakultas Hukum!!! 



11. Satu-satunya Koko tersayangku, Chandra Nadhi, S.H. Terima kasih untuk 

pendapatmu yang pernah meruntuhkan hampir semua teori yang aku susun 

dalam Tugas Akhir ini. Terima kasih mau menemaniku sampai malam di 

McD saat aku bosan menyusun Tugas Akhir ini.  Terima kasih untuk saran-

saran yang Koko berikan, semangat serta dukungan selama ini. Walaupun 

banyak perdebatan disana-sini, tapi aku tetap sangat bersyukur Tuhan telah 

mengirim Koko buat aku.  

12. R. Herry Koesdhianto,S.H. selaku bopo guru Hans&Co. Terima kasih untuk 

semua nasehat dan petuah yang telah diberikan. Terima kasih untuk gado-

gado favorit saya yang sering bapak bawa untuk makan siang. Juga Pak Pai 

alias Mohammad Rifai yang selalu rajin membangunkan saya pagi-pagi 

sampai-sampai saya terbiasa bangun pagi tanpa perlu dibangunkan lagi. Saya 

sangat mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya bisa memiliki keluarga 

baru di Hans&Co ini. 

13. Sahabatku yang paling baik, Yulia alias Jujuk di Madiun  kota yang tenang 

sana. Terima kasih untuk semangatnya berdiet dan untuk pundak yang kamu 

berikan untuk aku dan telinga untuk mendengar curahan hatiku. Sudah lama 

sekali kita bersahabat, smapai-sampai aku lupa berapa lama kita kenal. 

Keusilan-keusilan kita bersama adalah hal paling asyik di dunia. Jadilah 

terang yang bersinar dimanapun kamu berada Juk.  

14. Sahabat-sahabat semasa SMA, Sevy, Daniel, dan Vino. Terima kasih untuk 

share-share yang sangat membangun dan masa-masa SMA yang begitu indah 

sampai akhirnya kita tetap berada di kota yang sama, Surabaya (kecuali 

Vino). Aku sangat merindukan masa-masa persekutuan kita dahulu, 3 ¼ 

Christ Warrior. 

15. Semua teman, kerabat, dan kenalan yang tidak bisa saya sebutkan satu per 

satu. 

 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas 

Pelita Harapan Surabaya, pada khususnya dan semua pembaca, pada umunya. 

Hukum ada bukan untuk dilanggar, tapi hukum ada untuk dipatuhi. 
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