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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim. 

Assalamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh, 

 Dengan mengucapkan puji syukur Penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT, 

atas rahmat dan ridho-Nya yang telah memberikan jalan kesehatan dan jalan bagi 

Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Akhir. Serta tidak lupa salam dan 

shalawat senantiasa tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad 

SAW beserta para sahabatnya, yang setiap sunnahnya senantiasa mengiringi hela 

nafas, denyut jantung, dan jejak langkah umatnya. Akhirnya,  Penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 

ANGGOTA MILITER TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA 

ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DIHUBUNGKAN DENGAN 

AJARAN PENGECUALIAN PENJATUHAN PIDANA ”. 

 Skripsi ini berisikan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana anggota 

militer (ABRI) yang telah melakukan penembakan, pembunuhan terhadap anggota 

OPM dimuka umum, anggota militer (ABRI) yang melakukan penembakan, 

pembunuhan dalam kontak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka apa dapat 

klasifikasi sebagai suatu tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana atau tidak, 

dan alasan yang mengecualikan penjatuhan pidana terhadap anggota militer (ABRI) 

yang telah melakukan penembakan, pembunuhan yang mengakibatkan matinya 

anggota OPM. 

 Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat 

guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
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Bandung. Namun, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, Penulis menyadari 

bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

Penulis membuka diri dalam menerima segala tanggapan, kritik, maupun saran yang 

membangun untuk proses pengevaluasian dimasa yang akan datang. 

 Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas do’a, kasih sayang, perhatian, bantuan, dorongan, dan 

bimbingan, baik secara moril maupun materiil kepada orang tua penulis Ayahanda 

Kompol Usman Daryono dan ibunda tercinta Solaekhah dari beliaulah semangat 

Penulis berada, Terimakasih Bapak, Mamah…. 

 Selain itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak 

Buchari Said, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran 

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya ditengah kesibukan sehari-hari untuk 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan dorongan kepada Penulis,  yaitu kepada yang terhormat: 

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

Universitas Pasundan  Bandung; 

2. Bapak Dr. Anthon Fredy 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. Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H. selaku Penelaah Metode 

Penulisan yang telah memberikan arahannya dalam Penulisan ini pada saat 

Usulan Penelitian; 

5. Bapak Yusep Mulyana, S. H.,M. H. selaku penelaah materi yang telah 

memberikan masukan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan 

ilmiah ini. 
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6. Seluruh staff pengajar (dosen) yang telah memberikan berbagai ilmu yang 

Insya Allah bermanfaat selama Penulis menjalani masa kuliah di Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

7. Seluruh kepala bagian, pegawai, dan staff di Sub Bagian Akademik, Sub 

Bagian Kemahasiswaan, Sub Bagian Pegawai dan Keuangan, dan Sub Bagian 

Umum; 

8. Ardi Yudho, Lita dan Clarissa, kakak dan keponakan tercinta dari penulis  

yang telah memberikan semangat kepada Penulis. 

9. Mulkiah Lutfiah, Alifiandra Fakhril Ariyono, Dzakiandra Ghifari Ariyono, 

istri dan anak-anak dari Penulis yang senantiasa menyemangati dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini, Terimakasih telah memberikan warna dalam 

kehidupan Penulis; 

10. Drs. H. Asep Hapidudin, M. Mpd dan Hj. I. Soraya Latifah, S. Pdi, ayah dan 

mamah mertua dari penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini; 

11. Sahabat-sahabat terbaikku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu; 

12. Letting 2011 Lodaya Tiga Lima, terimakasih telah menjadi pemompa 

semangat untuk menyelesaikan sarjana bagi penulis;  

13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung angkatan 

2008, terimakasih telah menjadi bagian dari memori masa perkuliahan yang 

tidak akan terlupakan. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang sukses! 

Amin; 

14. Orang-orang yang telah memberikan simpati, perhatian bahkan kasih sayang 

yang mungkin tidak dapat terbalas keutuhnya oleh Penulis, yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, terimakasih telah membuat hidup Penulis terasa lebih 

berarti; 
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Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati, saya mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, 

semoga Allah SWT membalas semua budi baik tersebut dan semoga skripsi 

ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi pengembangan ilmu hokum 

pada khususnya dan khalayak pada umumnya. 

 

Wassalamu’alaikumWarrahmatullaahiWabarakaatuh. 

 

 

Bandung, Oktober 2016 

 

 

     Penulis. 

 

 

 

 

  


