
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohiim 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan 

skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS 

PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DIDAHULUI TINDAK PIDANA 

PEMERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

NO.1379/PID.B/2005/PN.SBY)”. 

 Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai 

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kedala yang dihadapi tersebut 

dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada : 

1. Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, Ms, Sp THT, KL(K) selaku 

Rektor Universitas Islam Bandung. 

2. Prof. DR. Hj. Mella Ismelina FR., SH.,Mhum selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah 

memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk 

mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi. 

3. Prof. Dr. Edi Setiadi, SH., MH selaku pembimbing yang telah 

sabar, tekun, tulus membimbing, mengarahkan dan dengan ikhlas 
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menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dengan tangan 

terbuka hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum 

(skripsi) ini. 

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam 

Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

sehinggadapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini 

dan semoga dapat 

penulis amalkan untuk kedepannya. 

5. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam 

Bandung atas bantuannya kepada penulis dalam mencari bahan-

bahan referensi untuk penulisan hukum ini. 

6. Ibunda Nengsih, Ayahanda Iyos, Kakakku Reni Fatmawati dan 

Ardiansyah serta Keponakanku Daffa Alfarizky Syahputra yang 

sangat banyak memberikan bantuan moril, materil, arahan, dan 

selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama 

menempuh pendidikan. 

7. Berlin Simanjuntak yang selalu memberikan semangat saat duka 

maupun bahagia. 

8. Kawan-kawan angkatan 2009 Fakultas Hukum, Agus Hassan 

Munandar, Juwita Eka Saputri, Lilan Febrina, Hany Aprilianty, 

Mawar Masita Sari, dimana kita salingmemberi dukungan, 

motivasi dan do’a, seperti mendapatkan energi tambahan yang 

membuat terasa lebih ringan dalam menyusun skripsi ini. 
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9. Sahabat-sahabat karibku Uchti Rizkina, Siti Nurfatimah, Pravyanti 

Basuki, Ambar Dwifurri Kharisma, yang begitu banyak 

memberikan semangat, dukungan serta doa dalam menyusun 

skripsi ini. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa 

penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar 

hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya 

penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi 

penulis maupun para pembaca. 

 

 

Bandung, Januari 2015 

Penulis  

Nensi Yosiripayani 
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