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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji, Hormat, serta Syukur penulis Panjatkan kehadiran Tuhan 

Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan,  kemampuan untuk 

berfikir dan bernalar, peneliti ucapkan syukur dan terima kasih. Biar semua yang 

peneliti rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan 

nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia. 

Penulisan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh 

ujian sidang kesarjanaan pada Program Kekhususan Hukum Keperdataan Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan judul “Tanggung Jawab 

Nelayan Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Berbahaya 

Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”. 

Penelitian ini bukan hasil tunggal peneliti, melainkan tidak lepas dari pikiran dan 

budi baik banyak orang. 

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, secara khusus peneliti menyampaikan 

rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada  Ayah dan Ibu 

(Alm. Darwin Manurung dan Saurina Mangunsong) tercinta serta keluarga yang 

senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian dan do’a restu, serta pengorbanan 

baik moril maupun materil yang begitu tulus dan ikhlas kepada peneliti, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan studi kasus ini. 

Peneliti juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan 

terima kasih, terutama kepada yang terhormat Ibu Dr.Elli Ruslina.,S.H.,M.Hum. 

Selaku pembimbing sekaligus kepala bagian hukum perdata, yang telah bersedia 
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meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan 

dan petunjuk-petunjuk sejak awal hingga akhir penelitian studi kasus ini, sehingga 

akhirnya peneliti dapat meyelesaikan skripsi ini. 

Selain itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini pula peneliti 

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

yang terhormat: 

1. Yth Bapak Dedy Hernawan, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan 

2. Yth. Bapak Dr. Anton F Sutanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan  

3. Yth. Ibu Hj, N. Ike Kusmianti, S.H.,M.Hum., Wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan. 

4. Yth. Bapak Agus Mulyono, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

5. Yudistiro, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan. 

6. Ibu Hesti, SH.,M.H. selaku dosen wali penulis di Universitas Pasundan. 

7. Semua tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang 

sulit untuk disebut satu persatu dalam tulisan ini mengingat keterbatasan 

ruang. 

8. Sahabat-sahabatku yang belum disebutkan, siapapun dan dimanapun kau 

berada, doa kalian adalah kekuatan terbesar. Biarlah doa kalian juga ikut 

menghiasi skripsi ini. 
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 Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan 

penulisan Studi Kasus ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan Studi 

Kasus ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta. 

Kebenaran tidak hanya ada dilangit tapi juga di bumi, maka cari dan temukan 

kebenaran yang hakiki. 

 

 

Bandung, 27 Agustus 2015 

Peneliti, 

 

 

 

 

(Jekson Parulian) 

             NPM: 091000259 

 

 

 

 

 

 

 

 


