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Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur, penulis hadiratkan kepada Allah 

SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa 

penulis panjatkan kepada baginda nabiullah Muhammad SAW, keluarga yang disucikan dan 

para sahabat-sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi 

yang berjudul ”TANGGUNG JAWAB PIDANA PERAWAT DALAM MELAKUKAN 

MALPRAKTEK PADA MASYARAKAT DI DAERAH TERPENCIL BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO 

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN”sebagai salah 

satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung.  

Dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis menyadari masih terdapatnya beberapa 

kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran 

yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan 

hukum skripsi mendatang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan 

penulisan hukum skripsi dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 

kepada berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan 

kontribusi dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum skripsi ini. Secara khusus pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat : 

 

1. Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung. 



2. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung dan selaku Dosen Pembimbing penulis 

yang selalu memberi dukungan, memberi arahan, dan memberi saran mengenai 

penulisan hukum skripsi ini. 

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

Universitas Pasundan Bandung. 

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

Universitas Pasundan Bandung. 

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

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan selaku dosen penguji materi 

penulis yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam perbaikan penulisan 

hukum skripsi ini.  

6.  Hj.Kinkin Wikarnengsih, S.Pd dan H.Adang Sutardi, S.H.,M.H., sebagai 

Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan 

nasihatnya agar penulis selalu berada di jalan-Nya, terlebih doa dan kesabaran yang 

tiada henti-hentinya dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat 

menyelesaikan kuliah sampai saat ini. 

7.  Arya Nicho Gustian Muharam, S.H., sebagai kaka pertama yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan penulisan hukum skripsi 

ini. 

8. Amelindha Inderaeni Oktaviani, sebagai kaka kedua sekaligus kembaran penulis 

yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan penulisan 

hukum skripsi ini. 



9. Kepala Pengadilan Negeri Bandung, terimakasih telah memberi izin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian lapangan dan memperoleh data dalam penulisan 

hukum skripsi ini. 

10. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, terimakasih telah memberi izin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian lapangan dan memperoleh data dalam penulisan 

hukum skripsi ini. 

11. Kepala Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Jawa Barat, 

terimakasih telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian 

lapangan dan memperoleh data dalam penulisan hukum skripsi ini. 

12. Rollermoon, sebagai komunitas sepatu roda kab.Bandung yang selalu memberikan 

semangat dan dukungan dalam pembuatan penulisan hukum skripsi ini. 

13. Keluarga Besar Putra Nusantara, sebagai wadah dalam menampung para talenta 

berbakat futsal dari Fakultas Hukum yang selalu menyalurkan prestasi dari bidang 

olahraga khususnya futsal, yang selalu memberi dukungan dan memberi semangat 

dalam pembuatan penulisan hukum skripsi ini. 

14.  Cecep Mardiansyah, S.H., Iqbal Sidiq, selaku sahabat penulis yang selalu 

memberi dukungan dan memberi semangat dalam pembuatan penulisan hukum 

skripsi ini. 

15. Kepada Seluruh Sahabat Kelas F, yang selalu memberi dukungan dan memberi 

semangat dalam pembuatan penulisan hukum skripsi ini. 

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi 

bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan hukum 

skripsi ini, terimakasih semoga Allah SWT membalas semua itu dengan pahala 

yang berlipat ganda. 

 



 

Semoga penulisan hukum skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk 

pembaca dan penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang akan 

melaksanakan tugas yang sama di tahun yang akan datang. Akhir kata, penulis ucapkan 

terimakasih dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, aamiin ya rab. 
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