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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. 

 Puji Syukur penulis senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

atas Karunia, Rahmat serta Hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan tesis ini, dan tidak lupa untuk selalu mengirimkan shalawat dan 

taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan bagi 

seluruh kaum muslimin dan umat manusia, Rahmat bagi alam semesta. 

 Tesis ini merupakan karya ilmiah persembahan dari penulis sebagai 

bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang tentu saja berasal dari 

apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan 

beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini dan tentu saja arahan yang 

diberikan oleh dosen pembimbing terbaik. 

 Alhamdulillah dengan seizin Allah SWT dan segala pemikiran 

kemampuan yang penulis miliki, maka tesis yang berjudul “Peran Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Bantu (State 

Auxiliary Institutions) dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia” dapat 

terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, 

meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh. Untuk itu, 

segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam penyusunannya penulis 

senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun untuk 

perbaikan di masa yang akan datang. 

 Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang 

senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Akhir 

kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, 

penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang 

telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi 

terselesaikannya tesis ini, ucapan ini penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc.,MA.,P,hD., selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk studi lanjut.  

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung.  

3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Ketua 

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 



4. Ibu Dr. Widayati,SH., MH dan Ibu Dr. Sri Kusruyah, SH., M.Hum selaku 

Dosen Pembimbing. 

5. Kedua orang tuaku (Alm) tercinta, yang  memberikan segala curahan kasih 

sayang, dan motivasi  agar penulis senantiasa menjadi manusia yang 

bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

6. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak 

memberikan Ilmu Pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

studi dengan baik. 

7. Bapak/Ibu staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan pelayanan 

yang baik pada penulis. 

8. Saudara/i dan Bapak/Ibu seangkatan di Magister Ilmu Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung yang menjadi tempat bertukar pikiran penulis. 

9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

 

 Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga 

Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah, dan semoga 

semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah. Amin Ya 

Robbal Alamin. 

 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 

       Semarang,29 September 2016 

       Penulis, 

 

 

    Heri Satmoko 

    MH. 15.26.1767 

 

 


