
KATA PENGANTAR 

 Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati penulis, penulis panjatkan 

puji dan rasa syukur kepada Illahi Rabbi Allah Swt. Kemudian, shalawat serta 

salam-Nya, mudah-mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda Rasulullah 

Saw, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih turut dengan 

ajarannya. Amin. 

 Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas 

penulisan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sibolga 

Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Sbg. Menghukum Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. 

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 : 

1. Bapak DR. H. 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 H. Bachtiar Hamzah SH, 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. 

ii 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
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