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     KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulis Hukum (Skripsi)  berjuduL “TANGGUNG 

JAWAB PEMERINTAH  DAN PIHAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN 

TERJADINYA PEMBERIAN VAKSIN PALSU DIHUBUNGKAN  DENGAN 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN BERDASARKAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN”. Penulisan Hukum (Skripsi) ini membahas mengenai pertanggungjawaban 

pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pendistribusian obat dan vaksin palsu terkait 

dengan perlindungan bagi pasien yang mendapatkan vaksin palsu, dan oleh sebab itu diperlukan 

perlindungan serta kepastian hukum terhadap pihak pasien terkait dalam Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan . 

Penulisan hukum ( Skripsi ) ini disusun  dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna 

memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Maranatha. 

Penulis sepenuhnya menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, Untuk ini 

penulis dengan besar hati menerima saran dan kritik yang membangun. 

Penulis hukum (Skripsi) ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahanm 

petunjuk, bantuan, saran dan kritik serta dorongan dari semua pihak yang telah turut membantu 

penulis.  

 

 



Kiranya, bukanlah hal yang berlebihan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat 

dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

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

2. Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung yang 

telah mempin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum, 

para mahasiswa dan para alumninya. 

3. Ibu Christin Septina Basani, S.H., LL.M selaku Pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini. 

4. Bapak Chhristian Andersen, S.H.,M.Kn selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Bisnis Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Bisnis Investasi Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

6. Keluarga penulis terutama kedua orang tua penulis, ayah saya yang bernama 

masrial, dan ibu saya yang bernama nurjanah serta abang, kakak  saya yang 

bernama alwi, aisah, rino, melda, benny, desi dan tidak lupa kepada adik terkasih 

saya, bayu mingga syahputra dan flaura ninaty putri yang selalu memberikan 

semangat, dukungan, serta doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan 

Penulisan Hukum (Skripsi) ini. 

7. Teman-teman saya terutama ayu mutiara sari karsono, gustin andyta yang selalu 

menemani saya  sebagai penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan 

semangat agar penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. 



8. Dan tidak lupa kepada teman-teman kelompok fakesquad yaitu teman sepermainan 

saya yang selalu mendukung saya dalam penulisan  Hukum (skripsi) ini . 

9. Terima kasih kepada teman-teman asal kota Batam dan Bandung saya yang selalu 

memberikan dukungan dalam bentuk apapun dalam saya menyelsaikan Penulisan 

Hukum (skripsi) ini. 

Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki penulis dapat 

disempurnakan di masa yang akan datang. Untuk itu kritis dan saran yang membangun dari 

semua pihak yang membaca akan diterima dengan terbuka oleh penulis. Semoga Penulisan 

Hukum (Skripsi) ini memiliki manfaat dan berguna bagi banyak orang. 
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