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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih
karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Tugas Akhir Penelitian
yang berjudul “Tanggung Jawab Penulis Buku Dan Peran Pemerintah Dalam
Mengawasi Peredaran Buku Dengan Isi/Konten Yang Menyesatkan Pembaca
Dikaitkan Dengan Undang Undang Hak Cipta Dan Undang Undang Perlindungan
Konsumen” dengan baik.
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih
terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima
dengan hati terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan penulis
di masa yang akan datang.
Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis
ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.

Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan terbesar dalam hidup.

2.

Kedua orang tua penulis, Bapak dan Mamak yang luar biasa yang selalu menjadi
penyemangat di dalam setiap langkah kehidupan, yang selalu mendoakan serta
memberikan semangat dan dukungan tak terhingga baik secara moril maupun
materil selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian laporan magang ini.

3.

Ibu dosen pembimbing atas semua bantuan, pikiran, dukungan, saran dan
pengarahan yang telah diberikan selama bimbingan, serta waktu yang telah
diluangkan di tengah kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini.
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4.

Seluruh staf Tata Usaha dan Administrasi Fakultas Hukum yang telah banyak
memberikan bantuan kepada penulis.

5.

Seluruh keluarga penulis, terutama abang dan kiki yang telah membantu
transportasi selama penulisan skripsi ini, serta semua keluarga yang mungkin
tidak dapat disebutkan semua, yang selalu memberikan semangat dan dukungan
doa serta saran-saran yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

6.

Teman satu jurusan dan satu bimbingan yang memberikan semangat, dukungan
dan bantuan penyelesaian skripsi ini.

7.

Ayu stevanie yang baik hatinya yang telah membantu penulis, menunggu penulis
dengan sabar.
Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi
ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang
membaca. Tuhan Memberkati.

Bandung, 25 Oktober 2017

Winade Yehezkiel

viii

