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Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. 

Penulis telah banyak melakukan peninjauan – peninjauan, baik peninjauan 

buku ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Bandung dan peninjauan ke 

lapangan selama melaksanakan Tugas Akhir atau Skripsi. Yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, yang dilaksanakan pada bulan Maret 

2016 sampai Agustus 2016. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan peninjauan-

peninjauan guna menempuh Sarjana Hukum dapat terlaksana dengan baik berkat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda 

Aiptu Saepudin dan Ibunda Euis Komariah S.Pd yang telah membiayai dan 

mendidik penulis serta tak henti-hentinya memberi nasihat kepada penulis juga 

kepada Ibu Melani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang tidak pernah henti 

memberikan arahan kepada penulis, serta berbagai pihak yang secara langsung 

dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan 

peninjauan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 
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2. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

5. Ibu Dr. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan.. 

6. Bapak Drs. Bunyamin, M.H.,  selaku wali dosen penulis. 

7. Ibu Hj. Saptosih Ismiati, S.H., M.H, selaku penguji materi Tugas Akhir 

penulis. 

8. Ibu Leni Widi Mulyani, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung yang memberikan inspirasi kepada penulis.. 

9. Bapak Ayi Bunyamin, S.H., selaku Kepala Sub. Bagian Akademik dan 

Pendidikan yang telah memberi masukan-masukan terhadap Pendidikan 

penulis dari awal masuk tahun 2013 hingga sekarang tahun 2016.  

10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 

yang telah membantu dan menginspirasi penulis yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 
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11. Bapak Muhammad Nurkhoiron selaku Komisioner 8 Komnas HAM yang 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara selama penelitian 

penulis. 

12. Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang telah membantu penulis 

dalam memperoleh data guna penelitian. 

13. Mochammad Taufik selaku saudara kandung penulis yang tidak pernah lupa 

mengingatkan penulis agar cepat-cepat menyelesaikan kuliah ini. 

14. Sahabat-sahabat dari penulis Angelica Riza Claudya, Dwi Nuraini Habibah, 

Monalisa Elisabeth, Nurarifah Gemah I dan teman-teman kelas F angkatan 

2012 yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan 

dan membantu dalam pembuatan skripsi serta jurusan Hukum Pidana di 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 

15. Rekan-rekan KKN  di SMA Negeri 24 Bandung yang telah  memberikan 

semangat dalam penulisan skripsi ini. 

16. Rizki Firmansyah yang telah setia menemani penulis dalam melakukan 

penelitian dan terus memberikan semangat kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

17. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

Sesuai dengan pepatah tiada gading yang tak retak, maka penulis juga 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, bahkan masih banyak 

kekurangan baik dalam penyajian materi maupun dalam penyusunan tata 
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bahasanya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang ada dalam diri penulis, 

pengetahuan serta kurangnya pengalaman dalam penulisan. 

Semoga skripsi yang penulis buat dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

khususnya bagi penulis sendiri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam 

penulisan. 

 

 

Bandung,  Agustus 2016 

 

 

Penulis   
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