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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha 

Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya 

dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai 

gelar Sarjana Hukum. 

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan 

memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hukum di 

Universitas Pasundan Bandung, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “TINDAK 

PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA 

NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT TERHADAP ANAK YANG 

DISELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN DIHUBUNGKAN DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG HUKUM ACARA 

PERADILAN MILITER” 

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah 

wawasan mengenai Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Peradilan Militer. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan 

dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak 

secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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skripsi ini. Selama penulis melakukan penelitian, banyaknya saran baik moril 

maupun dari materil dari orang terdekat penulis, dengan kesungguhan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Dewi Sulistyowati yang senantiasa 

penulis hormati dan sayangi. Melalui perjuangan dan pengorbanan mereka 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis 

mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kemurahan 

hatinya kepada Bapak. Maman Budiman S.H., M.H., yang telah membingbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan S.H., M.Hum. 

selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

2. Bapak Dr. Anthon F.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. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H. 

selaku Kordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung; 

6. Bapak  Dr. Atang Irawan, S.H.,M.Hum. 

selaku Wali Dosen Kelas C Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung; 
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7. Para Dosen dan Staf program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung; 

8. Seluruh keluarga besar Dewi Sulistyowati yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu yang tiada henti mendoakan penulis dan memberikan motivasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini; 

9. Adiku tercinta yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan 

tiada henti dan yang selalu menanyakan kapan lulus; 

10. Seseorang yang special Anindhita Utami Putri yang senantiasa 

memberikan semangat serta dukungan tiada henti yang selalu 

mendengarkan keluh kesahku dan yang selalu sabar dalam menjalani 

hubungan ini dan sampai akhirnya kita dijodohkan untuk melanjutkan 

pernikahan tahun depan Amin; 

11. Sahabat-sahabat yang paling luar biasa dan tiada tandingannya Fierzy, 

Bustomi, Dani Rahman, Danitra Septiana, Muhammad Iqbal, Adri 

Yudhianto, Dendi Afrianto, kalian yang selalu memotivasi dan membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas segala usaha kalian 

yang tidak pernah berhenti menyemangati dan melakukan segala cara demi 

kebaikan penulis, dan tidak pernah menyerah untuk membantu penulis, 

dan selalu memberikan nasehat serta motivasi luar biasa karena 

semuanyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

persahabatan kita bisa bersama-sama sukses kedepannya; 
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12. Team Sutet Fahri, Cahyo, Rizki terima kasih atas segala usaha kalian yang 

tidak pernah berhenti menyemangati dan melakukan segala cara demi 

kebaikan penulis; 

13. Team Dulur Fahri, Bagas Omo, Ozan, Avi, Dheny, Rida, Ibnu kalian yang 

selalu memotivasi dan membantu  penulis dalam penyusunan skripsi ini, 

terima kasih atas segala usaha kalian yang tidak pernah berhenti 

menyemangati dan melakukan segala cara demi kebaikan penulis; 

14. Saudara, sahabat serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

dimanapun kalian berada penulis sangat berterima kasih atas doanya dan 

telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini; 

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT 

melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan 

balasan. Amin. 

 

      Bandung,19 September 2016 

       Penulis 

 

             Faris Kautsar 

 

 

 

 


