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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrohmanirrohiim 

Assalammu’alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh. 

 

Dengan mengucap puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkah dan 

karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi dengan Judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN 

TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI 

KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-

SEL)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh 

derajat sarjana Srata-1 dalam bidang Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan 

penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhomat : 

1. Allah SWT atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada 

umat manusia. 

3. Mamah dan Papah, terima kasih atas belaian kasih sayang, sejak aku di dalam 

kandungan hingga sekarang, terima kasih juga atas pengorbanannya dan do’a 

yang tulus, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemuliaan. 

Amin. 
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4. Saudara Kandungku, terima kasih atas perhatiannya, dan motivasi dan doa 

yang tulus semoga AllahSWT memberi kebahagiaan. Amin. 

5. Isteri dan anakku, terima kasih atas perhatiannya, dan motivasi dan doa yang 

tulus semoga AllahSWT memberi kebahagiaan. Amin. 

6. Keluarga Besar tercinta, terima kasih atas perhatiannya, dan motivasi dan doa 

yang tulus semoga AllahSWT memberi kebahagiaan dan kesehatan. Amin. 

7. Bapak Wasis Susetio, SH, MA, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

8. Bapak Zulfikar Judge, SH, MKn, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

9. Bapak Gousta Feriza, SH, MH, selaku Pembimbing, terima kasih banyak 

karena telah meluangkan waktunya dan telah sabar dan teliti memberikan 

bimbingan dan arahan sehingga skripsi dapat terselesaikan. 

10. Ibu Nurhayani, SH, MH, serta Ibu Fitria Olivia, SH, MH, terima kasih banyak 

karena telah membantu Perkuliahan. 

11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 

Jakarta, terima kasih banyak karena telah memberikan ilmu kepada penulis. 

12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Angkat 2008 yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik pribadi, atau kelompok. 

Semoga bantuan dan dorong dan budi baik dari semua pihak 

mendapatkan berkah dan pahala dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna, maka demi perbaikan skripsi ini dengan 
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segala kerendahan hati penulis selalu mengharapkan adanya kritik dan saran dari 

berbagai pihak. 

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita 

semua. 

Wassalamu’alaikumWarrohmatullahi Wabarrokatuh. 

 

 

Jakarta, 16 Maret 2012 

 

 

                                                                        Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


