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KATA PENGANTAR 

 

Salam sejahtera bagi kita semua, dengan memanjatkan Puji dan Syukur 

Kehadirat Tuhan YME yang mana atas berkat dan karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis 

mengambil judul  ”KEDUDUKAN TERDAKWA DAN KORBAN DALAM 

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan untuk 

memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas 

Airlangga Surabaya.  

Atas terselesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan, semangat dan 

bantuan dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada : 

1. Kedua orangtua tercinta terutama kepada Ayah dan Ibu penulis atas kasih 

sayang, doa, semangat, bimbingan, perhatian dan dorongan yang selalu ada 

dan ikhlas untuk anakmu ini tanpa mengenal kata lelah atau bosan. 

2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun S,H.,Msi. selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga beserta seluruh wakil dekan, seluruh dosen 

pengajar serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Surabaya. 

3. Bapak Brahma,S.H,M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

sedikit waktunya untuk memberikan masukan, dorongan, kritik selama 

penulisan skripsi ini. 

4. Selaku Tim Penguji atas masukan dan saran yang diberikan. 

5. Agung Trisharyanto yang selalu membantu dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, serta teman-teman gedung C yang selalu memberi hiburan dan 

semangat dalam penulisan skripsi ini. 

6. Ayesha Apriliana dan teman-teman yang lain yang sudah membantu 

mendoakan dalam sidang skripsi 

7. Seluruh teman-teman angkatan 2009 FH UNAIR yang telah membantu 
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8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Semoga skripsi ini mampu memberikan sumbangsih khususnya pada bidang 

hukum pidana. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidak sempurnaan 

dalam penulisan skripsi ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan 

semata-mata karena kekhilafan penulis. 

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya 

memberikan kritik dan saran yang membangun. 

 

 

Surabaya, Juni 2014 

 

 

 

          Dennis Reymond Sinay 
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