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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, sang maha

pencipta, maha pengasih lagi maha penyayang bagi setiap diri manusia yang

beriman, maha pemurah bagi siapa saja yang menginginkan pertolongannya.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sosok

manusia yang paling sempurna yang pernah ada, arif dan bijaksana yang telah

membawa kehidupan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang

benderag. Wujud syukur ini tidak lepas dari kekuatan lahir dan bathin yang telah

Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)

dengan judul : “Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Berdasarkan

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di

Kota Cimahi”

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan di dalam

mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Bandung, pada program kekhususan Kebijakan Hukum dan Politik.

Penulis menyadari akan sepenuhnya dalam proses maupun muatan

penulisan skripsi ini, masih sangat jauh sekali dari titik kesempurnaan, hal ini

samata-mata disebabkan oleh keterbatasan serta kemampuan pengetahuan dari

penulis di dalam mensinergiskan muatan teori kedalam praktek yang sebenarnya,

sehingga penulis berharap di dalam hasil akhir penulisan skripsi ini dapat
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memberikan manfaat bagi para pembaca yang merasa perlu atau berkepentingan

terhadap masalah yang mungkin sedang dikaji.

Dengan ketulusan hati yang terdalam penulis haturkan terimakasih kepada

kedua orangtua penulis yang tercinta Ibunda Yeti Sumyati dan Ayahanda Ale

Komar Supenadipura yang selalu penulis sayangi dan hormati. Atas semangat

perjuangan dan pengorbanan merekalah penulis bisa menjadi orang yang terdidik

dan terus dapat melanjutkan pendidikan seperti saat ini. Restu dan doa mereka

selalu menjadi bekal yang tak ternilai bagi penulis. Tak lupa juga penulis

mengucapkan terimakasih kepada Bapak Fidaus Arifin, S.H.,M.H. yang selalu

meluangkan waktunya untuk berbagi pemikiran, gagasan, saran. Dengan segala

keilmuannya sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si, M.Kom., selaku Rektor

Universitas Pasundan Bandung.

2. Bapak Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasundan Bandung.

3. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

4. Ibu N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Pasundan Bandung.

5. Bapak Agus Mulyono, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Pasundan Bandung.
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6. Untuk ketiga orang kakakku, terimakasih banyak penulis haturkan sebesar-

besarnya atas semua motivasi yang diberikan hingga penulis mampu

menyelesaikan buah karya skripsi ini. Semoga hasil perjuangan selama ini

mampu dirasakan juga untuk langkah awal melakukan perubahan dalam

kehidupan yang lebih nyata.

7. Seluruh jajaran kru PEMBELA PERS UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG, penulis haturkan terimakasih atas bantuan dari kalian semua,

karena tanpa bantuan dari kalian penulis akan merasa kesulitan dalam

penyelesaian penulisan hukum ini.

8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,

khususnya angkatan 2008 yang namanya tidak bisa disebutkan satu per

satu, semoga kita semua selalu kompak, sukses, dan bisa berkumpul

kembali di lain waktu.

Skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan, oleh sebab itu, penulis

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang

akan datang. Akhir kata, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat untuk

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada

khususnya.

Bandung, Juni 2016

Penulis


