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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 penulisan skripsi yang 

berjudul : “TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM PENJUAL PERTAMA 

DAN RESELLER MELALUI SITUS ONLINE ATAS PEMAKAIAN GAMBAR 

ATAU FOTO TERDAHULU DARI TRANSAKSI ONLINE SEBELUMNYA 

SEBAGAI BAGIAN DARI IKLAN” dengan baik meskipun masih terdapat 

kekurangan di dalamnya.   

Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Hukum jurusan Hukum Bisnis dan Investasi di Universitas Kristen Maranatha. 

Dalam menyusun penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para 

pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikannya. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua dan adik penulis (Eki, Yasmin, Meisya dan Raffa) yang telah 

memberikan motivasi dan dukungan tanpa batas kepada penulis; 

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

Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah memberikan kepercayaan 

dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengembangan kreativitas 

penulis dalam bidang akademik dan non akademik; 

3. Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing 

Penulisan Skripsi yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang 
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lebih baik, membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan 

keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini; 

4. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II yang 

telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan pengembangan kreativitas bidang akademik dan non akademik; 

5. Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.Kn selaku, Dosen Wali yang telah memberikan 

motivasi, pengajaran, dan pelayanan dalam bidang akademik kepada penulis; 

6. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H., selaku Dosen yang telah memberikan, 

motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini; 

7. Ibu Dian Narwastuty, S.H., M.Kn., selaku Dosen yang telah memberikan, 

motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;  

8. Ine Nurhayati, Irvan Aktivan, Nuriza Rahmayani, Bimo Dwi Anandi, Yelma 

Nomida, Lauditta Soraya, Dian Pratama, M. Galang R, Raja Igayu, Calvin 

Winata, Rendi Juniansyah dan Mochammad Zidni Hilman selaku sahabat 

penulis yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi penulis 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini; 

9. Bapak Kusman yang selama ini setia mengantar penulis ke kampus. 

10. 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 tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka menambah 

wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga 

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, 
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penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa 

kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian tugas akhir 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. 
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