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KATA PENGANTAR 

       Dengan mengucap puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha 

Esa atas  berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna 

Layanan Mobile Internet  Sebagai  Konsumen Terhadap Iklan Peralihan (Intrusive 

Advertisment) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”. Maksud dan tujuan 

dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program 

strata I (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.  

       Secara garis besar skripsi ini menganalisis mengenai perlindungan hukum 

konsumen terhadap iklan peralihan (intrusive advertisement) sebagai salah satu sara 

untuk mempromosikan produk dan jasa. Serta membahas mengenai 

pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menayangkan intrusive 

advertisment terutama yang bersifat inappropriate. 

       Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :   

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Maranatha. 
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2. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang 

telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta 

memberikan petunjuk-petunjuk serta saran dalam penyusunan skripsi ini.  

3. Ibu Dian Narwastuty, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang juga 

telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta 

memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn Selaku dosen wali yang telah 

memberikan masukan kepada penulis.  

5. Seluh keluarga, terutama orang tua penulis yang telah memberikan doa dan 

dukungan baik moril maupun meteril kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

6. Rekan-rekan angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis. 

       Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa 

kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan laporan ini 

masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka 

dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. 

Serta bermanfaat bagi semua pihak dan juga memberikan referensi kepada pembaca. 

                  Bandung, Januari 2017 

         Penulis 
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