
i 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Urgensi Perlindungan Perempuan terhadap 

Pelecehan Seksual pada Media Elektronik dengan Pengesahan Rancangan Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. Penulisan ini disusun sebagai syarat 

dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. 

 Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulisan ini sehingga skripsi 

ini selesai disusun. Ucapan terimakasih ini disampaikan , utamanya kepada:  

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H.,M.M.,M.Kn, selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Tarumanagara; 

2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Tarumanagara; 

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; 

4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H, selaku Kepada Laboratorium Fakultas 

Hukum Universitas Tarumanagara; 

5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing; 

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas ilmu 



ii 

 

pengetahuan, motivasi serta wejangan selama penulis menjalankan studi 

di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; 

7. Seluruh Staff Perpustakaan, pengurus, karyawan, dan tenaga pembersih 

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; 

8. Orang Tua penulis, terimakasih banyak atas doa dan dukungan penuh baik 

secara materiil maupun imateriil yang diberikan kepada penulis agar 

penulis selalu tetap bersemangat dan bersukacita dalam keadaan suka 

maupun duka; 

9. Anggota Delegasi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam 

Student Exchange Program University of Malaya  Tahun 2018. 

Terimakasih atas segala kenangan indah selama perjalanan kita disana, 

dimana ilmu dan juga kisah yang kita bangun sangatlah berkesan bagi 

penulis dan menjadi salah satu momen terbaik selama penulis berkuliah, 

serta mendapatkan pengalaman baru di Universitas Tarumanagara; 

10. Seluruh Anggota Lembaga Pers Mahasiswa ADIGAMA Fakultas Hukum 

Universitas Tarumangara Periode 2018/2019 dan 2019/2020. 

Terimakasih atas berbagai pengalaman yang diberikan yang mengajarkan 

penulis tentang arti disiplin, profesionalitas dan integritas untuk menjadi 

pribadi yang lebih baik kedepannya; 

11. Teman dekat penulis selama masa kuliah yang memberikan dukungan 

penuh pada penulis. Terimakasih kepada, Olivia Priscilla, Frisya Prishilla, 

Elsa Maharani, S.H., Natanine, Desvia Winandra, Sabrina Aurellia, Sarah 

Mawaddah Shabariyah, Keivelyn Lovelycia, Joshua Tanaya dan teman-



iii 

 

teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas 

Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimkasih 

atas kepercayaan yang diberikan; 

12. Senior penulis yang membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada, Raissa Arlyn 

Manikam, S.H. dan Timoteus Fransiskus Vincent Djap, S.H. 

13. Teman seperbimbingan penulisan skripsi dengan penulis, Kelvin Ariel, 

Lilyana Tasya, Andy Wijaya, Agus Prasetyo.  

14. Teman dekat penulis dari semasa kecil dan semasa sekolah, Syarifah 

Rofani, Rahmah Lubis, Ashiilah Nur Firyaal, Rizka Ramdhani, Rizka 

Damayanti, Nahdiyah Awaliyah, Syifa Aulia. Terimakasih telah 

memberikan dukungan, arahan, maupun semangat kepada penulis untuk 

terus berusaha dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan. 

15. Dhahana Putra, BC. I.P., S.H., M.SI, selaku Direktur Peracang 

Perundang-undangan, yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk 

memberikan wawasan dan penambahan ilmu terkait penulisan skripsi ini; 

16. Daniel Agus Dinar, S.H, selaku Staf Pembahasan Rancangan Undang-

Undang, yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk memberikan 

wawasan dan penambahan ilmu terkait penulisan skripsi ini; 

17. Segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar 

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya; 



iv 

 

18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam 

bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

 

 Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya 

saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, aparat pembentuk undang-

undang, aparat penegak hukum, civitas akademika, maupun para pembaca serta 

masyarakat luas yang memerlukan sebagai bahan literature. 

 

 

     Jakarta, 29 Desember 2020 

 

 

      Apriza Putri 

 

 

 


