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Kata Pengantar

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT , karena atas

rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul

“FUNGSI PENGAWASAN BPOM TERHADAP KERTAS BEKAS

SEBAGAI PEMBUNGKUS MAKANAN JAJANAN DIKAITKAN

DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO 3 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

KEWENANGAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN”

Skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan

dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya membangun terhadap tulisan ini,

guna peningkatan kemampuan di masa yang akan datang dan kemajuan ikmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Penulis dalam menyusun skripsi ini menyadari banyak sekali hambatan dan

kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat izin Allah SWT serta kerja keras,

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hal tersebut tentunya tidak

terlepas dari dorongan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:
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1. Ibu Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H., M.H, selaku dosen wali dan dosen

pembimbing. Terima kasih Ambu, untuk semua waktu, tenaga dan ilmu

yang Ambu berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. You are the best, Ambu..

2. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufik Siddiq Boesoeri, MS., SpTHT KL(K),

selaku Rektor Universitas Islam Bandung.

3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Islam Bandung.

4. Bapak Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M., selaku penguji.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam

Bandung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan pada penulis

selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terutama

Bapak Husni Syawali, S.H., M.H, terima kasih Bapak sudah

memberikan banyak ilmunya untuk penulis.

6. Segenap Staf Karyawan, Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan

Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu hingga

terselesaikannya skripsi ini.

7. Seluruh narasumber yang telah membantu memberikan informasi

kepada penulis.

8. Ibunda tercinta, Laela Farida di surga. Bu, akhirnya Agit lulus, I really

wish you were here with me. Until we meet again, Bu. Much loves and

kisses for you..
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9. Bapak tersayang, Anang Arief S.E. Pa, gelar S.H ini Agit persembahkan

buat Bapak. Terima kasih untuk semua kasih sayang, perjuangan dan

kerja keras yang Bapak lakukan buat Agit. Love you, Appa.

10. Kakak perempuanku yang paling baik hati, cantik dan sexy, makasih ya

Uphie udah jadi kakak dan pengganti Ibu buat Agit, terima kasih buat

support dan kegalakannya, I love you to the moon and back, muah!

11. Keluarga besar Atis Harris, terima kasih untuk semua do’a dan

dukungannya.

12. Tante Endang Yuli Susanti, terima kasih untuk segala dukungannya,

Tante.

13. Kim Vanggi kakak iparku (soon to be), makasih ya suka nemenin

kesana-sini dan jajanin adek, hug!

14. Rizki Hafiza S.H, partner skripsian dan sahabat selama empat tahun

terakhir. Iki, makasih banyak ya buat semua becandaan, beranteman dan

semuanya yang udah dilewatin selama ini, Agit sayang Iki.

15. Putri Wulan Sari S.H (thanks Ti, buat semuanya muah!), Fina Wulandari

S.H, Dara Mutiara S.H, Nabila Jihyan, Diny Oktafiani, thank you guys

for everything, buat semua moments yang kita lewatin dan bikin

college’s life aku gak boring hahaha, see you on top, gurls! Xoxo

16. Riezky Utami Wijayawati S.H dan Ulfa Sarah Minanda S.H, Adi Aziz

Maulana S.H, guys makasih ya udah mau jadi temen Agit selama ini,

dan makasih Tami buat support-nya biar Agit bisa selesai-in skripsi ini

tepat waktu, kissey kiss!
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17. Nury Ray Nuary S.KG, terima kasih dokter gigi pribadiku buat semua

dukungannya.

18. Sahabat-sahabat SMA-ku, Nadira Rahma A.md, Inaz Yasmin Hidayanti

S.E (soon to be), Nadira Widya Wijaya S.E, Trissa Restyasputi S.Hum,

Fadhillah Hanan Roffifah S.IP, Eka Senja Apriliani A.Md, Nurlaita

Permata A.md, Elisa Rahmi Putri S.Kep, Nuri Malidya S.Tr.Keb.,

Imelia Rahmatiniangsih S.Pd, Makasih ya buat semua do’a dan

dukungannya, pada akhirnya aku bisa nyusul kalian semua.

19. Ramadhan Wengku Arizal S.E, makasih Nyong buat terus ngingetin

Agit untuk bimbingan dan gak males skripsian.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti sampaikan tulisan ini

dengan harapan semoga dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 10 Februari 2016

Penulis
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