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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. berkat rahmat 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 

berjudul : 

IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI (IMBMT) DALAM PERSPEKTIF 

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 

BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG 

TELEKOMUNIKASI 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat 

akademis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung, dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada 

program kekhususan Kebijakan Hukum dan Politik. 

Mengingat dengan adanya keterbatasan dan kemampuan penulis, 

maka penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun dari segi pembahasannya. 

Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan menghargai saran dan 

kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, secara khusus penulis 

mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada orang 

tua tercinta, ibunda Yuyun Romlah, ayahanda A. Abdul Wahid S.H., 



iv 
 

(Alm), serta istri tercinta Rina Handayani S.T., dan anak tersayang 

Mohamad Faddirahman Yasri, yang telah memberikan dukungan moril 

dan materil, doa yang tulus dan perhatian kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

dan penghargaan setinggi-tingginya, atas segala bimbingan dan arahan 

kepada Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., selaku pembimbing 

dalam melakukan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis menyampaikan 

rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan S.H., M.Hum., selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

2. Bapak Dr. Anthon F. 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. Bapak Dudi Warsudin S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

5. Bapak dan Ibu segenap dosen pengajar Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

6. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung yang telah memberikan dukungan moril dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak 

dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar 

harapan semoga skripsi ini yang di tulis penulis ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini 

semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari 

Tuhan YME., amiiin. 
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