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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-

Nya, maka dalam kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan

judul “Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Bale

Bandung Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara”. Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti tidak sedikit menemui

hambatan dan telah berusaha dengan sebaik-baiknya, namun peneliti tidak

menutup kemungkinan bila masih terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti

harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat lebih baik lagi.

Peneliti menyampaikan rasa terimakasih atas segala bantuan baik moril

maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ini merupakan kerja keras

peneliti dengan segala bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan

terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang tidak henti-

hentinya untuk bersujud, menengadahkan kedua tangan di atas dada dan

meneteskan air mata di suasana hening malam untuk mendoakan peneliti dalam

menempuh studi dan mewujudkan cita-cita menuju keberhasilan serta

memberikan dorongan baik spirituil, moril maupun materiil.

Berkat bimbingan dan perhatian dari pembimbing, akhirnya peneliti dapat

menyelesaikan skripsi ini, maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan

terimakasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat Bapak. Berna Sudjana.

Ermaya, S.H.,M.H., sebagai pembimbing skripsi, yang telah banyak meluangkan

waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama

penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada semua

pihak yang telah membantu dan membimbing peneliti selama penulisan skripsi

ini, khususnya bagi :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, 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 H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Pasundan Bandung;
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5. Bapak Dr. Berna S. Ermaya, S.H.,M.H. Selaku dosen wali Kelas A

angkatan XIII (tiga belas) Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Bandung;

6. Bapak Dr. Berna S. Ermaya, S.H.,M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum

Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;

7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah

membekali pengetahuan kepada peneliti dalam menempuh studi di

Fakultas Hukum;

8. Para Pegawai Bagian Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan informasi dan

layanan dengan baik dan ramah kepada peneliti;

9. Keluarga tercinta yang telah mendukung suami Agung Ismail Mirza ,

anak-anak Atharaya Putri Faiza dan Aurora Putri Faiza.

10. Orang tua dan adik kandung yang memberikan dukungan moril dan

materil ibu Yeti Ningsih, bapak Yayat ruhnayat, bapak cece suryana,

sandy andresta hakim,ibu warsih suwarsih, ibu lala marliani , ibu neneng

Murniaty dan ibu wiwi.

11. Teman teman bagian kesekretariatan pengadilan negeri bale bandung ibu

neneng hotimah, bpk wisnu giri prasetyo, bpk triesna juniar f., bpk nana

rusmana, eko nurpriyo, syarifudin dan mamok andri senubekti.

12. TEMAN-TEMAN Fakultas Hukum Angkatan XIII yang peneliti tidak bisa

sebutkan satu persatu, untuk tetap terus menampakkan kekompakan dalam

segala hal dan is the best.

Atas segala dorongan dan bimbingan serta do’a dari mereka, maka peneliti

dapat menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi peneliti mengucapkan banyak

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti berharap semoga

skripsi yang peneliti susun ini, dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan

khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan

umumnya bagi masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 15 November 2015

Peneliti

Fauziah Disti Hasanawati

NPM. 11.1000.097


