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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 

Rahmat dan Karunia-NYA penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan,  

sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan seminar usulan 

penelitian yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN 

DENGAN PERUBAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN RUMAH SUSUN 

DAN PERANAN PENGAWASAN PEMERINTAH BERDASARKAN 

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA.” 

dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan didalamnya.   

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan 

tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan 

Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun 

seminar usulan penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak 

yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas 

akhir ini dan atas ijin Tuhan Yang Maha Esa, juga berkat usaha, doa, semangat, 

bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima baik secara langsung 

maupun tidak langsung dari berbagai pihak, ahkirnya Penulisan tugas ahkir ini 

dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

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

Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Pembimbing Penulisan 

dan Penlitian Tugas Akhir yang selalu memotivasi, membantu, dan 
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membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan seminar 

usulan penelitian ini; 

2. Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I; 

3. Bapak Agus Setiawan, S.H., M.Kn, selaku dosen yang selalu memotivasi 

penulis dalam penyusunan seminar usulan penelitian ini; 

4. Kedua Orang Tua Embu, Papah dan Kakak penulis yang telah memberikan 

motivasi dan dukungan kepada penulis; 

5. Bapak Joshua selaku Legal Officer di tempat saya bekerja yang selalu 

memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis;  

6. Evlyne Supratman, Tika Widya, Raja Gayu, Irfan Afandi, Ayu Saraini, Nadya 

Shakira dan Tiffany selaku sahabat penulis yang selalu membantu, memberi 

dukungan, dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan seminar usulan 

penelitian ini; 

7. Muhammad Apriansyah Rinaldy yang selalu memberikan motivasi dan 

bantuan kepada penulis;  

8. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan 

ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis; 

Penulis berharap penulisan tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka 

menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. 

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada 

sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga 
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penulisan tugas akhir ini ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan 

berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya 

penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang 

berkenan. 

 

Bandung, 17 Januari 2018 

 

 

Fristiane Segina


	1487014_COVER
	KATA PENGANTAR br



