
KATA PENGANTAR 

Segala syukur dan puji terhadap Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena 

anugeranya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripis ini guna memenuhi salah satu 

persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universtas 

Dharmawangsa. 

 Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “Penerapan tentang 

Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi 

sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih 

pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Kelancaran proses penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan 

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

penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis dalam kesempatan ini 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

khususnya kepada Ayah/Ibu yang penulis cintai, senantiasa memberi bantuan 

moril dan materiil dorongan sampai selesainya studi. Ucapan terimakasih serta 

penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang 

terhormat : 
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1. Bapak DR. Kusbianto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

2. Ibu Ayu Trisna Dewi S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Ibu Azmiati Zuliah, SH, M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. 

4. Bapak Suparman S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis. 

5. Ibu Andi Maysarah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis. 

6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah mendidik dan 

menyumbangkan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas 

Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. 

7. Secara khusus kepada kedua orang tua penulis, ayah saya AKBP. Ronses 

Finus Siringoringo dan ibu  saya Rosdiana Manurung yang telah 

memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Dan tak lupa untuk adik-adik saya tersayang Anggia Bonar Nicolas 

Siringoringo dan Regina Anggita Sherenov Siringoringo 

Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, 

penulis tidak dapat membalasnya. Hanya do’a yang dapat penulis panjatkan ke 

hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu menyertai kita semua dengan 

harapan skripsi ini dapat bermanfaat. 

Medan, 

Penulis 
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