
KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang dengan segala 

kekurangannya, penulis juga berharap skripsi ini bisa menjadi awal bagi penulis 

dalam mengembangkan kancah keilmuan yang dapat menjadi pencerah bagi banyak 

pihak. 

 Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian siding 

kesarjanaan pada program kekhususan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung, dengan judul : 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH MILIK 

OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN 

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG 

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA” 

Penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil tunggal penulis, melainkan tidak 

terlepas dari pikiran dan budi baik banyak orang. Dengan kesungguhan hati penulis 

ucapkan terimakasih kepada Ibu tercinta dan Ayah tercinta serta adik tersayang saya 

yang senantiasa penulis hormati dan sayangi. Restu dan amanah mereka selalu 

menjadi cerminan dari kesadaran yang ampuh. Tak lupa penulis mengucapkan 

terimakasih dari lubuk hati paling dalam atas kemurahan hatinya kepada Bapak 

Deden Sumantry, S.H.,M.H. yang telah membimbing penulisan dalam 

menyelesaikan skripsi ini penulisan juga mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Yth. Yudistiro, S.H.,M.H.; 

2. Yth. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H.,M.Hum. Selaku wakil dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

3. Yth. Hj. Ike N. Kusmiati, S.H,. M.Hum. Selaku wakil dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

4. Yth. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. Selaku wakil dekan III Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung; 

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang tidak 

dapat menulis sebut satu persatu; 

6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

7. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

8. Dan seluruh teman-teman saya diangkatan 13 Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung. 



Penulisan menyadari, bahwa apa yang telah dibahas dalam skripsi ini masih 

jauh dari memadai. Untuk itu, kepada para pembaca diharapkan saran ataupun kritik 

agar isi buku ini dapat semakin mendekati kelayakan. Harap penulisan semoga 

penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya dan 

amal kebaikan bagi berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang melimpah ganda 

dari Allah SWT, amin.  

Wasalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Bandung,  07 Januari 2016 

 

 

Fazran Suarzah Adiaman 


