
KATA PENGANTAR 

 

Bismilahirrahmanirrahim; 

Assalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, karena dengan 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul 

“Tanggungjawab Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Dilakukannya Tanpa 

Informed Consent Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46K/Pdt/2006 Dihubungkan 

Dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo Peraturan 

Menteri Kesehatan No 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran”. 

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung program kekhususan Hukum 

Perdata. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena 

belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. 

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan 

penghargaan kepada Ibu dan Ayah tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan 

doa bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini sehingga akhirnya dapat terselesaikan, serta 

Adik-adik tercinta, Sofi Az Zahra dan Ghina Fatia yang telah memberikan semangat dan 

dukungan dalam pengerjaan skripsi ini. 

Dengan kemampuan penulis yang masih terbatas dalam pengerjaan skripsi ini penulis 

mengahadapi berbagai kesulitan, namun karena bantuan serta masukan dari dosen 

pembimbing maka pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan, maka dari itu penulis sampaikan 

rasa terimakasih kepada Ibu Sri Ratna Suminar, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum 
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Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, sekaligus sebagai dosen pembimbing 

yang telah sangat membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini dengan memberikan 

masukan, koreksi serta telah berkenan untuk mengorbankan waktu, tenaga, serta pikirannya 

sampai terselesaikannya pengerjaan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan pula 

kepada: 

 

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

Universitas Islam Bandung; 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung; 

3. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung sekaligus selaku wali dosen penulis selama menempuh 

pendidikan di Universitas Islam Bandung; 

4. Ibu Anita Puspawati, Dra. M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung; 

5. Bapak Husni Syam, S.H., LL.M, selaku penguji komprehensif penulis yang telah 

meluangkan waktunya untuk menguji hasil penelitian penulis serta telah 

memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;  

6. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, khususnya 

tenaga pengajar dibidang kekhususan Hukum Perdata yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan dan inspirasi bagi penulis selama menjalani perkuliahan; 

7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; 

8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Bandung; 

9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 

Angkatan 2010, antara lain, Aldi Rivaldi, Eka Surya Lesmana, Dian Rubiana, 
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Sheila Rhamadani, Mochamad Ganjar dan yang lainnya yang tidak dapat penulis 

tuliskan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungan moril 

maupun materiil selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini; 

10. Reni Nuraeni, yang telah menemani dan meluangkan waktunya untuk 

memberikan semangat, dukungan, serta doa dalam pengerjaan skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya. 

 

Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran atau kritik terhadap tulisan 

ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dibidang ilmu hukum. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak demi 

kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. 

Wassalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh. 

Bandung, Januari 2014 
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